
 
Ata n° 595, sessão ordinária n° 588-29, 2° período legislativo 
 
1. Dia: 1° de setembro de 2005, quinta-feira 
2. Horário: 18 horas e 30 minutos 
3. Local: Sala de Sessões da Câmara de Vereadores com as presenças dos Vereadores das Bancadas do PP, do 
PHS e do PMDB, sob a presidência do Ver. Ari Rosa Peixoto que assume a presidência na forma regimental devido 
a ausência do Ver. Cláudio Chaves Maia, sendo notada também a ausência da Verª Janeti Vieira. 
Iniciados os trabalhos, informa que por problemas técnicos não ficou gravada a sessão anterior, mas foi feito um 
resumo e a ata fica em aberto para os Vereadores que se manifestaram na sessão do dia 25 de agosto para que, se 
for possível e se quiser que façam as retificações ou acréscimos conforme suas manifestações e no que houve 
concordância é realizada a leitura do resumo da ata n° 594 de 25.8.2005 e colocada à disposição, sendo que 
deverá ser deliberada na próxima sessão.  
4. Deliberação das seguintes matérias: 

a) Proposta de Moção n° 006/05 de autoria da Verª. Janeti Vieira, tendo como objetivo parabenizar a E. E. de 
Educação Básica D. Pedro I pela realização da VI Mostra Artístico-Cultural e, 

b) Proposta de Moção n° 007/05, também de autoria da Verª. Janeti Vieira que tem como objetivo parabenizar 
os Grupo Renascer pela realização do Encontro de Grupos de 3ª Idade no Pavilhão Comunitário Católico da 
Sede.  

c) Pedido de Providências n° 003/05 de autoria do Ver. Amilton Baggio que tem como objeto a realização de 
reparos na estrada da Localidade Baggios e limpeza de mata-burros existente no trecho de estrada que 
perto da propriedade do senhor João Baggio 

d) Requerimentos de autoria do Ver. Alcemar Silveira tendo como objetos e encaminhamentos: ao Secretário 
Estadual de Agricultura e Ministro da Agricultura, para que dispensem atenção ao financiamento e liberação 
de recursos para a agricultura e PRONAF; 

e) Requerimento ao Secretário Municipal de Obras, senhor Ildo Silveira, para que contate com o DAER para 
realizar reparos na RS 524 ou que eles liberam as máquinas para que a Prefeitura se encarregue da 
manutenção desta. 

f) Indicação n° 006/05 de autoria da Verª Janeti Vieira, que sugere ao Poder Executivo a reinclusão do 
FETAQUE – Festival de Talentos de Quevedos - no calendário de eventos do Município, idealização para 
sua reativação juntamente com a E. E. de Educação Básica D. Pedro I e prover apoio financeiro para 
realização a partir do ano de 2006. 

g) Of. CTG Mangueira de Pedra/Quevedos, convidando para a abertura da Semana Farroupilha e em anexo a 
programação; 

h) Of. GAB. TCERS informando que foi procedido o arquivamento no processo das Contas do Exercício de 
2001 da Câmara de Vereadores e, 

i) Of. Secretaria Municipal de Saúde convidando para IV Conferência Municipal de Saúde e I Conferência de 
Saúde do Trabalhador.  

5. No Pequeno Expediente se inscreveram e se manifestaram: Verª Maria Vargas, Ver. Amilton Baggio, Verª Ana 
Aracy.  
6. Não havendo mais inscritos ou manifestantes, o Presidente solicita a leitura das correspondências e feito isso, 
suspende por alguns minutos a sessão para que seja combinado o dia da próxima sessão, já que a próxima será 
antecedida por feriado nacional, onde fica combinado que a próxima será no dia 6 de setembro, terça-feira, às 18 
horas. Não havendo nada mais a tratar, o Presidente encerra a sessão confirmando a próxima para o dia e horário 
já acordado. Esta sessão foi presidida pelo Ver. Ari Rosa Peixoto, Secretariada pelo Ver. Valderi dos Santos Pereira 
e assessorada por Celso Bueno. Não havendo nada mais a registrar, encerro a presente ata que vai por mim, 
Vereador Valderi dos Santos Pereira – 1° Secretário – assinada e demais Vereadores. 
 

 


