Ata nº 11/2013
folha 01
Aos oito dias do mês de abril do ano de dois mil e treze, às vinte horas, reuniu-se em Sessão
Ordinária, a Câmara Municipal de Vereadores, sob a Presidência do Vereador Adriano Marques
Dornelles, com a presença dos Vereadores Ademir Alves de Melo, Alsom Pereira da Silva, Álvaro
Pereira Gonçalves, Catarina Vasconcelos Severo, Cíntia Pereira de Souza, Edmundo Coelho da Rosa,
Eduardo Ustra Ribeiro, Fabiano Barroso Seiffert, Leonardo Rodrigues Vargas, Luiz da Silva Guma
Junior, Rafael da Silva Pinto e Rogério Souto de Azevedo. A Secretária fez a leitura do seguinte
expediente: Ata n.º 10/2013, da sessão ordinária realizada em primeiro de abril, às vinte horas –
“aprovada por unanimidade”. Of. n.º 02/2013, da Comissão Especial, constituída especialmente para
examinar Projeto de Resolução n.º 01/2013, apresentando parecer favorável aos seus artigos 2º e 3º,
sugerindo a seguinte redação ao artigo 1º: “Art.. 64. Proposição é toda a matéria sujeita a deliberação
do Plenário. Parágrafo único. As Indicações e Pedidos de Informações, efetuados por Vereadores, não
estão sujeitos a deliberação do Plenário. A Comissão entende que deve permanecer o texto do
Parágrafo único do artigo 188 do Regimento Interno. Requerimento apresentado pelo Presidente da
Casa, firmado pelos demais integrantes do Legislativo, a fim de incluir na pauta da presente reunião
ordinária o Projeto de Lei Complementar n.º 001/2013, que altera redação do inciso I do artigo 116, da
Lei nº 1.685, de 07 de setembro de 1994, que dispõe sobre o Regime Jurídico dos Servidores Públicos
do Município e dá outras providências. Requerimento apresentado pelo Vereador Eduardo Ribeiro,
solicitando a retirada da emenda modificativa n.º 01, aposta ao Projeto de lei n.º 09 – COMAM.
Pedidos de Informações protocolados pelo Vereador Rogério Azevedo, contendo questionamentos
referentes a aquisição da praça e balanços colocados na praia Areias Brancas; locação de brinquedos
infláveis usados na Páscoa; encaminhamento de portaria de servidor, caso este faça parte do quadro
de trabalhadores do município. Votos Congratulatórios registrados pela Vereadora Cíntia Souza, a
Jornal Folha Rosariense e à Escola Coronel Breier. Votos Congratulatórios registrados pelo
Vereador Leonardo Vargas, às Escolas Oliveiro Thaddeo e Doce Infância. Indicações registradas pelo
Vereador Leonardo Vargas, solicitando construção do muro da valeta na rua Bezerra de Menezes, n.º
61; colocação de cobertura na parada de ônibus no ponto da rua Mister Waits, em frente à pedreira;
colocação de goleiras no campo de futebol da Vila Carmelo. Indicação registrada pelo Vereador
Eduardo Ribeiro, reivindicando a colocação de suporte para três tonéis que servem de lixeira,
localizados na rua Amaro Souto, trecho entre o Banco do Brasil e Corpo de Bombeiros. Indicações
registradas pela Vereadora Cíntia Souza, reivindicando balastramento e patrolamento na rua Mário
Azevedo; balastramento nas ruas João de Deus Ortácio e Longuinho Correa. Indicação registrada
pela Vereadora Catarina Vasconcelos Severo, solicitando a recuperação de luminária na rua
Venezuela, n.º 649. Indicações registradas pelo Vereador Luiz da Silva Guma Jr., reivindicando
recuperação do saneamento básico na rua Amazonas, próximo ao Centro Esportivo; iluminação
pública na rua Visconde de Cairú, n.º 80. Indicações registradas pelo Vereador Fabiano Barroso
Seiffert, reivindicando limpeza na tubulação da rua São Borja, n.º 213, bem como na rua Visconde de
Cairú, n.º 31; colocação de placa proibindo deposição de lixo, nas proximidades do Mercado Engenho.
Indicações registradas pelo Vereador Álvaro Pereira Gonçalves, reivindicando limpeza em toda a
extensão das ruas Voluntários da Pátria e Bezerra de Menezes, no bairro Aliança; colocação de
balastro na Vila Wincler, localidade Lagoão dos Cachorros, até a BR; recuperação da estrada no
trecho que antecede à ponte do Farrapo. Relatórios de Viagem protocolados pelos Vereadores
Edmundo da Rosa e Eduardo Ribeiro. Correspondências recebidas: Ofícios da Caixa Federal.
ORDEM DO DIA: Votos Congratulatórios de autoria dos Vereadores Leonardo Vargas e Cíntia
Souza; Requerimento da Presidência para incluir Projeto de Lei Complementar n.º 01/2013, na Ordem
do Dia e Pedidos de Informações protocolados pelo Vereador Rogério Azevedo_ “todos, após
submetidos ao Plenário, foram aprovados por unanimidade”. Projeto de Lei Complementar n.º

001/2013, que altera redação do inciso I do artigo 116, da Lei nº 1.685, de 07 de setembro de 1994,
que dispõe sobre o Regime Jurídico dos Servidores Públicos do Município e dá outras providências –
“aprovado por unanimidade”. Emenda apresentada pela Comissão Especial, formada para analisar o
Projeto de Resolução n.º 01/2013, que altera dispositivos do Regimento Interno da Câmara Municipal
de Rosário do Sul –“à Emenda e ao Projeto de Resolução, foram concedidos vista ao Vereador
Rogério Azevedo”. Projeto de Lei nº 015/2013, que autoriza o repasse de auxílio financeiro ao
Conselho Rosariense de Apoio ao Menor - CRAM e a Associação Damas de Caridade e dá outras
providências – “aprovado por unanimidade, com mensagem retificativa”. Emenda ao Projeto de lei
n.º 21/2013, aposta pela Comissão de Justiça e Redação, que altera a redação do artigo 3º, inciso V
da Lei n.º 3.218/2011. Emenda ao Projeto de lei n.º 21/2013, aposta pelos Vereadores Alsom Pereira
da Silva e Cíntia Souza, que altera a redação do artigo 3º, inciso V da Lei n.º 3.218/2011. Projeto de
Lei nº 021/2013, que altera a redação do artigo 3º da Lei n.º 3.218, de 25 de agosto de 2001, que
dispõe sobre a criação, composição, competências e funcionamento do Conselho Colegiado do Polo
de Apoio Presencial de Rosário do Sul – RS, no âmbito do Município e dá outras providências _
“concedido vista ao Vereador Edmundo Rosa, das emendas e do projeto”. Projeto de Lei n.º 25/2013,
que autoriza a suplementação de verbas no orçamento vigente e dá outras providências – “aprovado
por unanimidade, com justificativa de voto da Vereadora Cíntia Souza”. Projeto de Lei n.º 19/2013,
que autoriza o Poder Executivo a firmar termo de convênio com a Sociedade Espírita Luz e Verdade,
visando a administração das atividades da Casa de Passagem e dá outras providências – “aprovado
por unanimidade, com justificativa de voto dos Vereadores Alsom Pereira da Silva e Rogério Azevedo”.
Projeto de lei n.º 26/2013, que autoriza a suplementação de verbas no orçamento vigente, e dá outras
providências – “aprovado por unanimidade”. Projeto de Lei nº 022/2013, que autoriza o Poder
Executivo a conceder o uso de bens móveis e imóveis, destinados a instalação e funcionamento do
Laticínio Municipal, e dá outras providências – “concedido vista ao Vereador Alsom Pereira da Silva”.
Emendas apostas ao Projeto de Lei n.º 09/2013 - de autoria do Vereador Alsom Pereira da Silva:
altera a redação do artigo 7º, da Lei n.º 2.441/2004; altera parágrafo único do artigo 3º, passando para
parágrafo primeiro; altera a redação do artigo 1º, 3º e 6º da Lei que se pretende modificar através do
Projeto de Lei n.º 009/2013. Emenda Aditiva ao Projeto de lei n.º 09/2013, aposta pelo Vereador Rafael
Pinto, que altera a redação do artigo 3º da Lei n.º 2441/2004. Subemenda Modificativa à Emenda
Aditiva ao Projeto de lei n.º 09/2013, aposta pelo Vereador Rafael Pinto, que altera a redação dos
artigos 2º e 3º da Lei n.º 2.441, que dispõe sobre o Conselho Municipal do Meio Ambiente - COMAM.
Projeto de lei n.º 09/2013, que altera a redação dos artigos 1º, 3º, 4º, 5º, 7º, 8º e 9º da Lei n.º 2.441,
que dispõe sobre o Conselho Municipal do Meio Ambiente – COMAM – “concedido vista ao Vereador
Rogério Azevedo, ao projeto com respectivas emendas”. Grande Expediente: Neste espaço houve
pronunciamentos dos Vereadores: Cíntia Pereira de Souza, Catarina Vasconcelos Severo, Luiz da
Silva Guma Junior, Ademir Alves de Melo, Leonardo Rodrigues Vargas, Álvaro Pereira Gonçalves,
Edmundo Coelho da Rosa, Adriano Marques Dornelles, Alsom Pereira da Silva, Rogério Souto de
Azevedo, Eduardo Ustra Ribeiro, Rafael da Silva Pinto e Fabiano Barroso Seiffert. Não havendo mais
matérias, o Presidente encerrou a presente Sessão, convocando os senhores Vereadores para a
próxima sessão ordinária a ser realizada em quinze de abril do corrente ano, vinte horas no Plenário.
Plenário Amaro Gomes Souto, da Câmara Municipal de Vereadores........................................................
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