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Aos doze dias do mês de março do ano de dois mil e dezoito, às vinte horas, reuniu-se
em Sessão Ordinária a Câmara Municipal de Vereadores, sob a presidência do
Vereador Elisandro Alex da Silva Paz e com a presença dos Vereadores Ademir Melo,
Álvaro Gonçalves, Cristiano da Rosa, Gilson Alves, Glei Pacheco, Jair Rodrigues
Mendes, Leonardo Vargas, Luiz Guma Jr., Maria Eugênia Dutra, Rogério de Oliveira
Ustra e Rogério Souto de Azevedo. Após a execução do Hino Nacional, o Presidente
solicitou que o Secretário fizesse a leitura do expediente: Ata nº 03/2018, da Sessão
Ordinária, realizada em cinco de março, às vinte horas; Ata n.º 04/2018, da Sessão
Solene, realizada em oito de março, às dezenove horas - “ambas aprovadas por
unanimidade dos presentes”. Ofício GPM n.º 19/2018, que encaminhou, em regime de
urgência, os seguintes projetos: Projeto de lei n.º 008/2018, que autoriza ao Poder
Executivo a realizar a abertura de crédito adicional especial, no valor total de R$
62.600,00 (sessenta e dois mil e seiscentos reais), no orçamento vigente. Projeto de
lei n.º 009/2018, que autoriza ao Poder Executivo a realizar a abertura de crédito
adicional especial, no valor total de R$ 80.000,00 (oitenta mil reais), no orçamento
vigente. Projeto de lei n.º 010/2018, que autoriza ao Poder Executivo a realizar a
abertura de crédito adicional especial, no valor total de R$ 341.682,37 (trezentos e
quarenta e um mil, seiscentos e oitenta e dois reais e trinta e sete centavos), no
orçamento vigente. Projeto de lei n.º 011/2018, que autoriza ao Poder Executivo a
realizar a abertura de crédito adicional especial, no valor total de R$ 91.888,67
(noventa e um mil, oitocentos e oitenta e oito reais e sessenta e sete centavos), no
orçamento vigente. Projeto de lei n.º 012/2018, que autoriza ao Poder Executivo a
realizar a abertura de crédito adicional especial e suplementar, no valor total de R$
246.515,89 (duzentos e quarenta e seis mil e quinhentos e quinze reais e oitenta e
nove centavos), no orçamento vigente. Projeto de lei n.º 013/2018, que autoriza ao
Poder Executivo a realizar a abertura de crédito adicional suplementar, no valor total
de R$ 120.090,50 (cento e vinte mil e noventa reais e cinqüenta centavos), no
orçamento vigente. Projeto de lei legislativo n.º 02/2018, de autoria do Vereador
Cristiano Rodrigues, que institui a Carteira de Identificação do Autista (CIA), no
município de Rosário do Sul e dá outras providências. Projeto de lei legislativo n.º
03/2018, de autoria do Vereador Leonardo Vargas, que inclui a efeméride Semana
Municipal do Corretor de Imóveis no calendário de datas comemorativas do município
de Rosário do Sul, na semana que incluir o dia 27 de agosto. Projeto de lei
legislativo n.º 04/2018, de autoria do Vereador Jair Mendes, que altera e acresce
dispositivos à Lei Municipal n.º 3.735, de 08 de dezembro de 2017, que regula os dias
e horários de funcionamento do comércio varejista em geral no município de Rosário
do Sul – RS. Pedido de Informação protocolado pelo Vereador Álvaro Gonçalves,
questionando o Governo Municipal a respeito do terreno localizado na Rua Barão do
Mauá, no Bairro Primavera, onde se localiza a Escola Estadual Emília da Silva Prates.
Indicações encaminhadas pelo Vereador Cristiano Rodrigues: colocação de fresa
asfáltica na Rua Salgueiro; Luiz Vieira e Travessa com a Rua João Brasil n.º 2367 e
Rua Alegrete, trecho entre as ruas Rio Branco e Amaro Souto. Troca de lâmpadas nas
seguintes vias: Rua Amadeu Antunes; Osvaldo Aranha, n.º 3137; Rua Nove de Abril,
n.º 535; Andrades Neves, nº 293; Rua Amaro Souto, nº 1897; Padre Antônio Vieira, nº
81; Rua São Gabriel, n.º 10; Passo Fundo, nº 254; Quatro de Outubro, nº 692;
Fernando Ferrari, próximo à Ponte das Tropas e Rua Itaqui. Vereador Rogério Ustra:

limpeza de vala e posterior colocação de fresa asfáltica na Rua Maceió, nº 123; fresa
asfáltica na Rua Carazinho. Vereador Gilson Alves: limpeza da via e valos localizados
na Rua Maceió - Vila Nova; retirada de lixo e entulhos situados na esquina das Ruas
Padre Reus e Sete de Setembro. Vereador Elisandro Alex da Silva Paz: colocação de
fresa asfáltica e passagem de rolo compactador na Rua Almirante Tamandaré;
balastro e passagem de rolo compactador na Rua Lagoa Mirim, retirada de galhos e
entulhos na Rua São Borja, 875. Vereador Leonardo Vargas: colocação de lâmpadas
na Rua Clóvis Hadlich, atrás da Escola Anchieta; colocação de fresa asfáltica na Rua
General Osório, próximo ao n.º 235; retirada de entulhos e de lixo na Rua Eudóxio
Arigony. Vereador Luiz Guma jr,: recuperação da Ponte do Paraíso, no 4º Distrito –
Passo São Agostinho.Vereador Álvaro Gonçalves: conserto de tampas protetoras de
escoamento de água localizadas na Rua Rotary Club e na Rua Bento Martins, esquina
com a Rua Uruguaiana. Correspondências recebidas: Ofício da Secretaria Municipal
de Coordenação e Planejamento, informando sobre o necessário remanejamento de
recursos destinados à APAE, através de emendas impositivas apostas ao Orçamento
2018, uma vez que as mesmas incidiram em impedimento. Grande Expediente: Neste
espaço pronunciaram-se os seguintes Vereadores: Cristiano Rodrigues, Gilson Alves,
Rogério de Oliveira Ustra, Glei Pacheco, Elisandro Paz, Álvaro Gonçalves, Leonardo
Vargas, Maria Eugênia Nunes Dutra, Jair Rodrigues Mendes, Luiz Guma jr., Rogério
Azevedo e Ademir Alves de Melo. O Presidente encerrou a presente reunião,
convocando os demais Vereadores para a próxima sessão ordinária a realizar-se dia
dezenove de março, às vinte horas. Plenário Amaro Souto, da Câmara Municipal de
Vereadores........................................................................................................................
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