Ata nº 13/2013
________
Aos vinte e dois 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 12/2013, da sessão
ordinária realizada em quinze de abril, às dezenove horas – “aprovada por unanimidade”. Of. GPM n.º
138/2013, encaminhando Projeto de lei n.º 032/2013, que dispõe sobre o memorando acerca do ao Pedido
de Informações de autoria da Vereadora Catarina Vasconcelos Severo. Of. GPM n.º 133/2013,
respondendo ao Pedido de Informações apresentado pelo Vereador Rogério Azevedo. Emenda aditiva, de
autoria do Vereador Alsom Pereira da Silva, aposta ao Projeto de lei n.º 22/2013: “Acresça-se um parágrafo
único ao art. 2º, com a seguinte redação: Art. 2º. Parágrafo único. O preço a ser pago aos produtores de
leite de Rosário do Sul deve ser superior ao pago aos outros municípios”. Voto Congratulatório registrado
pela Vereadora Catarina Vasconcelos Severo à Escola Carolina Argemi. Votos Congratulatórios
registrados pelas Vereadoras Catarina Vasconcelos Severo e Cíntia Souza às Escolas Nossa Senhora do
Rosário e Marçal Pacheco. Indicações registradas pelo Vereador Leonardo Vargas, solicitando
patrolamento na rua Santos Dumont, n.º 110 e Rua Lagoa da Conceição, 190; colocação de banco na
parada de ônibus, na rua João Brasil; colocação de lâmpada na rua Coronel Soares, 1930. Indicações
registradas pela Vereadora Catarina Vasconcelos Severo, reivindicando reparos da estrada do Mato Seco,
até a Estância da Serra e Itapevi; providências urgentes quanto ao estacionamento no centro da cidade de
motos e carros, direcionando e marcando através de faixas os locais, minimizando assim a falta de vagas;
demarcação de local com placa indicativa de carga e descarga em frente à Cardioclínica, bem como em
frente às escolas municipais e estaduais. Obs.: As últimas indicações aqui registradas acompanham
reivindicações idênticas, já registradas em março próximo passado. Relatório de Viagem protocolado pelo
Vereador Eduardo Ribeiro. ORDEM DO DIA: Votos Congratulatórios de autoria das Vereadoras Catarina
Vasconcelos e Cíntia Souza – “aprovados por unanimidade”. Projetos de lei n.º 27, que autoriza a
suplementação de verbas no orçamento vigente e dá outras providências _ “aprovado por unanimidade”.
Projetos de lei n.º’s 28, 29, 30/2013, que autorizam a abertura de crédito especial no orçamento vigente e
dão outras providências –“todos aprovados por unanimidade”. Projeto de lei n.º 31/2013, que autoriza a
abertura de crédito especial no orçamento vigente e dá outras providências –“concedido vista ao Vereador
Edmundo Coelho da Rosa”. Emenda 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 – “à Emenda e ao Projeto de Resolução, concedido vista ao Vereador Fabiano
Barroso”. Grande Expediente: Neste espaço pronunciaram-se os seguintes Vereadores: Cíntia Pereira de
Souza, Leonardo Rodrigues Vargas, Catarina Vasconcelos Severo, Alsom Pereira da Silva, Rafael da Silva
Pinto, Ademir Alves de Melo, Eduardo Ustra Ribeiro, Álvaro Pereira Gonçalves, Fabiano Barroso Seiffert,
Rogério Souto de Azevedo, Adriano Marques Dornelles, Luiz da Silva Guma Junior e Edmundo Coelho da
Rosa. Não havendo mais matérias, o Presidente encerrou a presente Sessão, convocando os senhores
Vereadores para a próxima sessão ordinária a ser realizada em vinte e nove de abril do corrente ano, vinte
horas
no
Plenário.
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