
 SESSÃO ORDINÁRIA 

Presidente: Gilberto Santos de Souza 

1º Secretário: Fabio Alves da Silveira 

 

Aos trinta dias do mês de dezembro do ano de dois mil e dezenove no Plenário Francisco Maineri, 
na sede do Poder Legislativo de Osório, às dezenove horas, reuniram-se ordinariamente os 
Vereadores: Binho Silveira, Belinha, Beto Gueiê, Charlon Müller, Ed Moraes, Lucas Azevedo, 
Martim Tressoldi e Roger Caputi, ausente o Vereador Valério dos Anjos, por motivo de doença. 
Contando com a presença da maioria dos Vereadores o Senhor Presidente invoca a Proteção 
Divina e declara aberta a presente Sessão Ordinária. Em ato contínuo, o Senhor Presidente 
solicitou ao 1º Secretário que fizesse a leitura da ata da última sessão, a qual foi votada e 
aprovada. Após passou-se para leitura do EXPEDIENTE: Projeto de Lei nº 245/2019, de autoria 
do Poder Executivo em regime de urgência. Requerimento nº 081/2019, de autoria do 
Vereador Charlon Müller. Pedidos de Indicação nº 122 e 123/2019, de autoria do Vereador 
Charlon Müller. Pedido de Providência nº 270/2019, de autoria do Vereador Roger Caputi,  
271 e 272/2019, de autoria do Vereador Charlon Müller, 273, 274 e 275/2019, de autoria do 
Vereador Binho Silveira. Encerrada a leitura do Expediente o Senhor Presidente suspendeu a 
presente Sessão para proceder a entrega de Votos de Congratulações para as sete melhores 
atletas de basquete do Estado, nas categorias  sub-13, sub 15 e sub-17. E também do melhor 
treinador do Estado, de competição de nível nacional da Confederação Brasileira de Basquete e 
ao 8º BPM de FORÇA TÁTICA , em razão do excelente e diferenciado serviço que presta no âmbito 
da área de ação do nosso Batalhão General Esteves também foi entregue Votos de Congratulações 
aos atletas de Futevôlei FELIPPE JUNIOR ALLIARD e  REGINA FORMAGIO, em razão do destaque 
alcançado nesta modalidade esportiva. Reaberta a Sessão passou-se de imediato para o espaço 
dos ORADORES INSCRITOS: fazendo uso da palavra os Vereadores Charlon Müller, Belinha, Ed 
Moraes, Lucas Azevedo e Binho Silveira. Encerrado o espaço dos Oradores Inscritos, passou-se 
para os LÍDERES DE BANCADA: fazendo uso da palavra os Vereadores Beto Gueiê, Martim 
Tressoldi e Roger Caputi. Encerrado o espaço dos Líderes de Bancada o Senhor Presidente passou 
para a ORDEM DO DIA: Requerimento nº 081/2019, aprovado por unanimidade. Pedidos de 
Indicação nº 122 e 123/2019, aprovados por unanimidade. Pedidos de Providência nº 270, 
271, 272, 273, 274 e 275/2019, todos aprovados por unanimidade. Projetos de Lei nº 241 e 
242/2019, aprovados por unanimidade, 245/2019, aprovado por unanimidade na urgência e no 
mérito. Encerrada a ordem do dia passou-se para a escolha da Comissão Representativa, que  
ficou composta pelos Vereadores Martim Tressoldi, representando a Bancada PSDB, Belinha, 
representando a Bancada do PDT e Charlon Müller, representando a Bancada do MDB. Após 
passou-se para as EXPLICAÇÕES PESSOAIS: onde nenhum Vereador fez uso da palavra. 
Encerrado o espaço das explicações pessoais o Senhor Presidente encerrou a presente Sessão, do 
que para constar foi digitada a presente ata, que segue assinada pelo 1º Secretário..............................., 
e demais membros da Mesa Diretora. 
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