ATA Nº 002/2017.
Sessão Ordinária, Presidência da Vereadora
Rosane Costa e Vereador Biramar Machado
Goulart, 1º Secretário.
Aos quatro dias do mês de janeiro do ano de dois mil e dezessete, às vinte
horas, quarta-feira, reuniram-se na Sala Severino Silveira, em Sessão
Ordinária, os Senhores Vereadores: Vereador Luis Ricardo La Bella (PP),
Vereadora Mariza Barreto (PP), Vereador Luis Augusto Bittencourt (PP),
Vereador Biramar Machado Goulart (DEM), Vereadora Eva Mesa (PMDB),
Vereador Jonatas Rosa de Souza (DEM), Vereador Adilson Seixas (PDT),
Vereador Eduardo Luongo (PSB), sob a Presidência da Vereadora Rosane
Costa (PDT), que havendo “Quórum” e em nome de Deus e da Constituição,
declarou aberta a presente sessão. A Presidente Vereadora Rosane Costa,
solicitou que fosse lida a Ata nº 048/2016 da última sessão da legislatura
passadar, que após apreciação, foi aprovada por unanimidade. A Presidente
Rosane Costa solicitou a leitura das matérias do EXPEDIENTE: Resolução de
Mesa nº 01/2017 – que dispões sobre horários a serem observados pelos
agentes públicos e demais colaboradores desta casa nos meses de janeiro e
fevereiro na Câmara de Vereadores de Lavras do Sul que durante o ano de dois
mil e dezessete a Mesa da Câmara Municipal de Lavras do Sul no exercício das
suas atribuições legais de conformidade com o Art.151, inciso II e V do
Regimento Interno desse Legislativo bem como tendo em vista o Art. 71 inciso I,
da Lei Orgânica do Município, considerando que neste ano de dois mil e
dezessete, não haverá recesso parlamentar, considerando que se trata de uma
exceção havendo no período de janeiro e fevereiro sessões parlamentares,
considerando o dever de agir de forma e preservar o princípio de
economicidade e o princípio da razoabilidade, considerando, por fim, a
imperiosa necessidade de regulamentação pela mesa diretora dos assuntos da
organização dos serviços e todo e qualquer assunto de economia interna como
caráter geral e normativo resolve: artigo primeiro: o horário de funcionamento
dos meses de janeiro e fevereiro deste ano de dois mil e dezessete será das
oito às doze horas. Artigo segundo: as sessões serão realizadas todas as
segundas feiras, às vinte horas, com exceção da primeira que em razão do
início do ano legislativo se realizará na quarta feira, todas nas dependências da
sede da Câmara Municipal de Vereadores de Lavras do Sul. Artigo terceiro:
Essa resolução da mesa diretora entra em vigor e tem validade desde o dia dois
de janeiro de dois mil e dezessete. Gabinete da Câmara de vereadores de
Lavras do Sul, quatro de janeiro de dois mil e dezessete. A presidente retificou o
que foi dito na noite da posse que as sessões da Câmara seriam realizadas
todas as quartas feiras às vinte horas e que consultando após os nobres
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colegas e então ficou decidido que retornará as sessões para segundas feiras.
Projeto de Lei nº 001/2017: que concede abono no valor de novecentos e
cinquenta reais aos servidores da Câmara de Vereadores de autoria da Mesa
Diretora. Assinado pela Presidente Vereadora Rosane Costa, Vice-Presidente
Vereadora Eva Mesa, primeiro secretario Vereador Biramar Machado e segundo
secretário Vereador Jonatas de Souza. A Presidente encaminhou para a
Comissão de Constituição e Justiça e após para a Comissão de Orçamento
para emitirem os Pareceres. Indicação nº 01/2017: onde solicita que seja
encaminhado ao Executivo Municipal, Secretaria de Obras e Transportes para
que seja estudada a possibilidade do trânsito voltar a ser mão dupla na Rua
João Lucshinger Bulcão com estacionamento do lado direito sentido norte-sul;
de autoria dos Vereadores Cadico La-Bella, Vereador Guto Bittencourt e
Vereadora Mariza Barreto. INDICAÇÃO Nº 002/2017: onde é solicitado que seja
encaminhado ao Executivo Municipal para que o prédio que atualmente
funciona o Centro de Referencia e Assistência Social – CRAS, localizado no
bairro Dr. Leonidas Calero (Promorar) seja destinado para Centro Comunitário
para os moradores da referida comunidade e arredores, de autoria da
Vereadora Eva Mesa. INDICAÇÃO Nº 003/2017: seja encaminhada ao Poder
Executivo, Secretaria de Turismo que seja efetuado estudo e possível
realização para que durante o período de veraneio nas dependências da praia
do paredão seja implantado sentido único no transito de veículos partindo do
portão de acesso da praia, passando a baixo da quadra de vôlei e das cabanas,
indo no sentido as ruas Edson Marconi Goggia, através da via alternativa que
se ligará ao acesso q se estende do Bairro Poty Medeiros conforme croqui em
anexo; de autoria do Vereador Eduardo Longo, Vereador Guto Bittencourt,
Vereador Cadico la-Bella e Vereadora Mariza Barreto. PEDIDO DE
PROVIDÊNCIAS Nº 001/2017: para que seja encaminhado ao executivo
municipal, secretaria de obras, para que seja providenciada a limpeza geral,
capina, na pracinha do bairro Poty Medeiros bem como as substituições das
lâmpadas nos suportes e que seja providenciado o conserto do calçamento na
rua coronel mesa quadra compreendida entre as ruas Ulíbio José Teixeira e
Marechal Floriano; de autoria dos Vereadores Guto Bittencourt, Vereador
Cadico La-Bella, Vereadora Mariza Barreto e Vereador Eduardo Luongo.
PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS Nº 003/2017: que seja encaminhado ao Executivo
Municipal, departamento de trânsito para que seja colocada uma placa em
frente a policlínica sinalizando o estacionamento de uso exclusivo para
assegurar a acessibilidade das pessoas com deficiência física ou com
dificuldades de locomoção; de autoria do Vereador Jonatas de Souza e
Vereador Biramar Machado. PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS Nº 004/2017 para
que seja encaminhada ao Executivo Municipal, Secretaria de Obras e
Transporte para que a mesma providencie a manutenção das estradas da
localidade do Passo das Pedras, Rincão dos Motta, Cerrinha – Ibaré – segundo
Distrito de Lavras do Sul; de autoria dos Vereadores Biramar Machado e
Vereador Jonatas da Rosa. PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS Nº 005/2017: que
seja encaminhado ao Executivo Municipal, Secretaria de Agricultura para que a
mesma disponibilize para o Ibaré e arredores uma equipe agrícola de médio
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porte para que atenda os anseios dos pequenos e micros produtores; de autoria
dos Vereadores Biramar Machado e Vereador Jonatas da Rosa. PEDIDO DE
PROVIDÊNCIAS Nº 006/2017 para que seja encaminhado ao Poder Executivo
Municipal, Secretaria Municipal de Obras e Transportes para que seja feita a
revisão da iluminação pública na localidade do Ibaré- Segundo Distrito de
Lavras do Sul, realizando a necessária substituição das lâmpadas queimadas;
de autoria dos Vereadores Birama Machado e Vereador Jonatas da Rosa.
PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS Nº 007/2017: para que seja encaminhada ao
Executivo Municipal, Secretaria de Obras e Transporte para que a mesma tome
as providências cabíveis, com a máxima urgência, com relação aos esgotos que
encontra-se a céu aberto no Bairro Dr. Bulcão e no Bairro Dr. Breno Bulcão; de
autoria da Vereadora Eva Mesa. PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS Nº 008/2017:
para que seja encaminhado ao Executivo Municipal, Secretaria Municipal de
Obras e Transportes para que a mesma faça reparos na iluminação pública na
Avenida Oswaldo Aranha, numero duzentos e um, mais precisamente em frente
a residência do senhor Gilson Afonso Chalmes Vieira; de autoria do Vereador
Jonatas de Souza e Vereador Biramar Machado. PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS
Nº 009/2017, para que seja encaminhado ao Executivo Municipal, setor
competente, para que seja providenciado repara nas grades de proteção e no
calçamento entorno da boca de lobo na Rua Maria Barcelos, entre as ruas Adão
Teixeira e rua Dr. João Bulcão e boca de lobo na Rua Adão Teixeira de esquina
com a Avenida Coronel Galvão; de autoria dos Vereadores Eduardo Longo,
Vereador Guto Bittencort, Vereador Cadico La-Bella e Vereadora Mariza
Barreto. PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS Nº 010/2017, para que seja encaminhado
ao Executivo Municipal, Secretaria de Obrase Transportes para que a mesma
adote mudanças necessárias no Camping Municipal para que o trânsito de
veículos seja bloqueado na curva de acesso da Associação Municipal de
Servidores Públicos, especificamente na entrada com a areia da praia do
paredão; de autoria da Vereadora Rosane Costa. Terminado o expediente, a
senhora Presidente passou ao GRANDE EXPEDIENTE dando boa noite a todos
e agradecendo a presença de todos que se fizeram presentes no plenário,
relatou que recebeu os ofício das Comissões Permanentes e também os
Líderes das Bancadas que fica assim decidido: Líder da Bancada do PSB
Vereador Eduardo Luongo, Líder da Bancada do PDT - Vereador Adilson
Seixas, Líder da Bancada dos Democratas - Vereador Jonatas Souza, Líder da
Bancada do Partido Progressista PP - Vereador Luis Ricardo La-Bella
(CADICO) e Líder da Bancada do PMDB - Vereadora Eva Mesa, ficando no
aguardo de todos a indicação do líder do Governo. Passada a palavra à
vereadora Eva Mesa onde a mesma cumprimentou a todos e desejando que o
plenário estivesse mais lotado e aproveitou para pedir ao público presente que
transmita a sua vontade de que outros prestigiem as sessões da Câmara, por
que os vereadores precisam do apoio dos eleitores e que a Bancada do PMDB
estará sempre à disposição de todos e que quem quiser trazer alguma
reivindicação e até mesmo algumas críticas construtivas ela estará na Câmara
para ouvi-los e procurar atender. Com a palavra o Vereador Jonatas de Souza
onde o mesmo saudou a todos e desejou que os quatro anos de trabalho seja
3

muito produtivo para todos na Câmara de Vereadores, pediu a Deus que ilumine
a todos como legisladores desse Município. Com a Palavra o Vereador Adilson
Seixas saudou a todos, agradeceu a presença de familiares e amigos e
repetindo o que a Vereadora Eva Mesa disse acima citado, que a Câmara de
Vereadores está a disposição de todos juntamente com a Bandada do PDT.
Disse que foi com muita luta que eles, vereadores, chegaram ali e disse que
Deus vai permitir que a Câmara mantenha cada vez mais essa cidade da forma
que ela tem de ser atendida, com bastante empenho, não somente do nosso
Prefeito e do nosso Vice-Prefeito mas de todos os Secretários, que já estão
fazendo um ótimo trabalho como a recomposição daquela estrada que por
algum tempo ficou esburacada que é a continuação da rua José Dutra que
fecha com a rua Edson Goggia, algumas limpezas já estão sendo feitas, a praia
começou com a administração anterior e está sendo dada continuidade de um
ótimo trabalho dos funcionários e para todos, só tem a somar, disse que conta
com todos para que indiquem situações que possa ser resolvido pelos
vereadores, por que somente assim lutaram para que lavras esteja sempre
melhor, por que recém ela esta começando a alavancar, disse que com a
administração anterior ela foi boa, mas com os vereadores desta gestão ela vai
melhorar. Com a palavra o Vereador Eduardo Luongo, saudou a presidência e
aos colaborados da casa, e aos colegas que se fazem presentes. Deu as boas
vindas por ser um remanescente na Casa, ele e o vereador Guto Bittencourt,
disse q divergências políticas ficam no lado de fora dessa casa e que aqui na
Câmara se trabalha por ideais e demandas da comunidade. Comentou que no
dia da posse por um lapso, acabou esquecendo de agradecer algumas pessoas,
principalmente as pessoas que montaram e elaboraram tudo que foi
apresentado, pessoas que acompanharam os vereadores da antiga gestão
dando suporte para que fizessem um bom trabalho, agradeceu as servidoras da
Câmara nominando a Marcia Regina, Nanci, Ana Marcia, Toni, Paulo Sérgio e
Neco, posteriormente servidores que entraram com a tia Maria, a Rosibel, o
Nequinho, a Gilda e a Denise e aos estagiários. Disse que observando as
matérias da pauta, pode perceber que os colegas e ele herdaram algumas
coisas para cobrara da nova administração, falou que foram deixadas pra trás
algumas mãos de obras, algumas coisas que a olho nú o pessoal pode
acompanhar na cidade e que são questões que vão precisar de parceria dos
Vereadores e parceria, também, dos munícipes, por que cobram muito da
administração, mas as pessoas deixam de fazer pequenas ações que venha dar
um diferencial. Fazendo uma critica a administração já no início, disse que falou
para o Prefeito Municipal e Secretariado sobre a questão de limpeza urbana,
visual principal, da gestão e dos munícipes, foi a questão da máquina
capinadeira, disse ter visto a mesma trabalhando no primeiro dia da gestão
atual, só que percebeu que estava acontecendo da mesma forma da antiga
administração, só a capinadeira trabalhando, não tinha ninguém para fazer a
limpeza do que estava sendo retirado pela capinadeira. Disse que não adianta
de nada a limpeza se o pessoal da pá, e da caçamba não recolherem os
entulhos da capina, disse ser uma crítica construtiva, mas espera que as
limpezas sejam concluídas. Falou que viu a lista dos novos Secretários,
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Diretores e que todos tenham visão, dinâmica, que trabalhem em conjunto para
que possa aparecer o serviço da nova administração. Com a palavra o Vereador
Luis Ricardo La-Bella, cumprimentou a todos os presentes, disse ser um prazer
voltar a esta casa depois de umas férias de quatro anos, cumprimentou a
assistência e colocou a Bancada a disposição não só dos nobres pares, mas
também da comunidade, para que tudo venha servir pra Lavras esse Vereador
está apoiando. Com a palavra a Vereadora Mariza Barreto a mesma soldou a
Presidente e os colegas Vereadores e disse que é com muito prazer que se
manifesta no primeiro dia desta sessão, que ela está aqui como Vereadora
honrando os votos que recebeu e disse a todos que agora os Vereadores são
todos colegas e companheiros, disse que está na Câmara para trabalhar de
mãos dadas em prol da nossa comunidade, por que os Vereadores são
servidores do povo, disse que sua intenção é irascomunidades, conversar com
as pessoas, saber o que eles estão precisando, para que nós podermos, aqui,
trabalhar para eles. Pediu a Deus que abençoe a todos e que dê muita saúde e
muita força para que possam trabalhar esses quatro anos, colocou a Bancada
do Partido Progressista a disposição de todos. Coma Palavra o Vereador Guto
Bittencourt, o vereador saudou a Presidente, assistência e demais colegas da
Casa. Desejou a todos os colegas que possam trabalhar em prol da
comunidade, fazendo um trabalho como foi feito na Câmara anterior, tiveram
algumas divergências, mas foram poucas, para que a comunidade não sofra
com isso. Cumprimentos a Dra. Ana Paula, Assessora Jurídica, dizendo que a
mesma esta fazendo um belo trabalho. Falou que esteve no Gabinete do
Prefeito, relatou que com testemunho do vereador Eduardo Luongo, da sua
preocupação com a sanga da Poty Medeiros, disse que a sanga está ocando as
casa por baixo, relatou sobre o assunto nas sessões da gestão anterior e não
obteve resultado. Falando com o Prefeito Sávio Prestes, o mesmo entrou em
contato com o novo engenheiro que fez um croqui para poder averiguar a
situação. O Vereador ficou muito feliz, disse que a pesar de ser oposição, foi
bem atendido pelo Prefeito, Secretário e Engenheiro, disse que os Secretários
precisam ser acessíveis para que todos possam fazer um bom trabalho.
Colocou a Bancada do PP a disposição e disse ao Vereador Cadico La-Bella e
Vereadora Mariza que todos vão trabalhar unidos. Com a palavra o Vereador
Biramar Machado, o mesmo saudou a Presidente, a assistência e desejou a
todos os colegas um bom trabalho e disse que se o Vereador Guto Bittencourt
foi bem atendido pelo Sr.Prefeito e Secretário, disse crer que de início ao fim vai
ser assim e disse que a Câmara dará atenção em especial aqueles que
merecerem em benefício a nossa comunidade. Foi dado dez minutos de
intervalo pela Presidente da Casa. Foi registrada a foto oficial para o site da
Câmara. Retomando os trabalhos passamos para a ORDEM DO DIA:
INDICAÇÃO Nº 001/2017 encaminhada para o executivo municipal, secretaria
de obras e transportes, em apreciação, o Vereador Guto Bitencort.,
parabenizando o vereador Cadico La-Bella pela apresentação da matéria, disse
ser pertinente por que, como eles aprovaram na ultima sessão da gestão dois
mil e dezesseis, sessenta mil reais para que seja comprado o terreno ao lado da
APAE, e como sabem que vai demorar muito para que seja liberado as
5

tramitações da compra do terreno, por isso acha viável a preocupação do
vereador mudar o sentido da mão, como a porta do ônibus fica contramão para
entrada e saída das crianças da APAE. Com a palavra o vereador Biramar
Machado, sugerindo ao colega vereador Cadico La-Bella que seja criado uma
Audiência Pública com os moradores da rua, para debaterem sobre o assunto,
para que não seja cobrado no futuro, onde que já estamos sendo cobrados pelo
erro que cometeram, que para o vereador Biramar foi um erro, por que se a rua
pode ter um estacionamento só de um lado e ter as duas mãos no sentido
contrário, já vai melhorar o fluxo ali naquela rua, sem duvida nenhuma, como ela
estava, realmente era um risco, e até porque o pessoal do interior que viaja
comigo, justifica o vereador: dia de chuva, se desembarcarem na esquina da
Becker para irem lá no posto de Saúde, com crianças com febre, fica mais
difícil, agora se descermos aquela rua ai a coisa se torna melhor um pouco, já é
uma quadra a menos pra andar de baixo da chuva, com criança no colo ou até
mesmo pessoa idosa. O Vereador Biramar sugeriu novamente a criação de uma
audiência pública para depois dar prosseguimento a matéria. Por questão de
ordem a palavra com o vereador Cadico La-Bella onde o mesmo disse achar
bem inteligente a colocação do Vereador Biramar, mas partindo do princípio ter
consultado várias pessoas daquela rua; vereadora Mariza solicita a palavra e
autorizado pelo vereador proponente Cadico La-Bella, a mesma relatou que foi
solicitado a ela, antes das eleições, caso ela se elegesse, ela pedisse para que
a rua voltasse a ser de mão dupla, disse ser pertinente a sugestão do Vereador
Biramar Machado, nada mais justo do que perguntar as pessoas interessadas,
disse ser a favor da audiência pública, com a palavra o vereador Cadico LaBella, retirou a matéria, e pediu que seja tomada as devidas providências com
relação a audiência pública, justificou a pressa porque as pessoas fizeram tal
pedido há bastante tempo e ele, vereador Cadico La-Bella, esperou a primeira
sessão Ordinária para entrar com a matéria. A indicação 001/2017 foi retirada.
INDICAÇÃO Nº 002/2017. Em apreciação a Vereadora Eva Mesa, dizendo que
esse prédio é um anseio da comunidade do centro comunitário, como está bem
justificado na matéria, a construção foi para este destino, quando sugeriu que o
CRAS fosse junto com a Assistência Social, ficou sabendo pelo Vereador Guto
Bittencourt, que tem uma lei que não permite. Com a palavra o vereador Guto
Bittencourt, dizendo que foi informado que na realidade pode funcionar
individual, não pode ter a mesma porta, pode ser o mesmo prédio, só as salas
serem separadas, individualizadas. Com a palavra a Vereadora Eva Mesa
sugeriu que fosse na Assistência, mas nada impede que seja noutro local, só
que o prédio é um anseio da comunidade e dos moradores próximos, por que o
prédio, foi construído com essa finalidade, a gente precisa de um centro
comunitário na vila. Com a palavra o vereador Eduardo Luongo, a título de
curiosidade pergunta se o bairro já tem uma associação, a Vereadora responde
dizendo que estão organizando essa parte, não tem um Presidente, está
desativado. Com a palavra a Vereadora Mariza Barreto diz que só para
esclarecimento que na gestão passada estavam pleiteando para levar o CRAS
para onde era a Casa do Estudante, perto da Igreja, a mesma fazia parte da
Diretoria, e a casa foi quando faleceu a Dra. Dema Silveira, e por não ter mais
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finalidade aquela casa, porque atualmente as moças e meninas que vem da
zona rural, fica difícil pra manter a casa, se sabe dos encargos, tem que ter uma
cuidadora que fique ali com as meninas, então a Diretoria resolveu terminar com
a casa, fechar. O senhor Sávio Silveiro, que era da Diretoria, levou até o
promotor e o mesmo decidiu que entregaria a casa para o município, e a
vereadora disse que a Bebela, que era diretora do CRAS estava tentando trazer
o CRAS pra ali naquela casa. Disse que agora vai ser essa gestão que vai
entrar em contato com a promotoria. Disse que seria um lugar bem apropriado
para o CRAS, se a casa viesse para o município. Com a palavra o vereador
Guto Bittencourt, sugerindo que a vereadora Eva Mesa já colocasse na sua
matéria a indicação da Casa do Estudante para funcionar o CRAS. A vereadora
Eva acatou a sugestão do vereador Guto Bittencourt. A Presidente pergunta se
a proponente da matéria quer retirar a matéria para alteração e a vereadora Eva
mesa diz que siga em apreciação e votação, mas com alteração no texto. Com a
palavra o vereador Biramar onde pergunta se a casa já foi doada ao Município,
a vereadora Mariza Barreto respondeu dizendo que estava com o promotor, e
que não sabia se já era do Município. O vereador explanou dizendo que só se
manifestou porque a vereadora Eva Mesa iria fazer uma alteração na sua
matéria sem saber, primeiro, se a casa já é do Município ou não. A vereadora
Mariza Barreto disse que quem estava vendo sobre o assunto era a Advogada
Marília Giordani. O vereador Biramar disse que se a casa passar para o
Município algum documento deve passar pela Câmara. A Vereadora Eva Mesa
resolveu manter a matéria na íntegra, caso seja possível ir para outro lugar o
Prefeito comunica; em regime de votação, a indicação foi aprovada sem
alteração, por unanimidade. INDICAÇÃO Nº 003/2017: Em apreciação, o
Vereador proponente Eduardo Luongo, dizendo que em dois mil e treze já havia
apresentado a mesma matéria, e conversando com o pessoal da brigada, que
acharam pertinente mas que não foi aproveitado. Uma simples abertura de via e
uma mudança no sentido do trânsito, que dê entrada e saída ao final da praia,
que as vezes parece ser meio confuso pelo fato do texto ser um pouco extenso,
mas uma simples abertura de via que vai desafogar o paredão e vi que
posteriormente tem uma matéria a ser votada que pede o fechamento do acesso
da areia que vai para a Associação. Também acho que complementa essa
matéria que dá sentido ao trânsito, que não se tem onde estacionar e é uma
briga para entrar e sair da praia e se houver essas mudanças vai melhorar o
espaço físico do paredão. Colocada em votação, sendo aprovada por
unanimidade. PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS Nº 001/2017. Em apreciação, o
vereador Guto Bitencourt, que diz que com relação aos buracos dessa rua
citada na matéria, os mesmos já ocasionou dois acidentes, onde motoristas
foram desviar do buraco ocasionando colisão entre veículos e em relação a
pracinha da Poty, relatou que já foram arrancada três vezes as lâmpadas da
praça e a limpeza tem que ser feita, disse ter escola, crianças que brincam, e os
moradores cobram dos Vereadores providências. Em regime de apreciação e
votação, sendo aprovada por unanimidade. PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS Nº
003/2017: em apreciação, o Vereador Jonatas Souza manifestou-se dizendo
que tendo em vista o local ser de reabilitação com fisioterapia, pessoas que vão
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para consultas, visto por ele, pararem perto do ponto de taxi e Banrisul, ficando
longe para chegarem na clínica. Com a palavra o Vereador Guto Bitencourt
dizendo que já havia feito essa mesma matéria e desejou que o vereador
tivesse mais sucesso e sugeriu que o Vereador Jonatas solicite ao Executivo
que façam rampas para cadeirantes nas ruas da cidade. Em apreciação e
votação, aprovada por unanimidade. PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS Nº
004/2017: Em apreciação e após votação, sendo a mesma aprovada por
unanimidade. PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS Nº 005/2017: Em apreciação e
após votação sendo a mesma aprovada por unanimidade. PEDIDO DE
PROVIDÊNCIAS Nº 006/2017: Em apreciação e após votação a mesma foi
aprovada por unanimidade. PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS Nº 006/2017: Em
apreciação a Vereadora Eva Mesa dizendo que sabe que tem um acordo com a
prefeitura e Corsan, mas a população não pode ficar num jogo de empurra, a
situação é grave, de calamidade é saúde pública. Disse que os maiores
responsáveis pelo povo são os poderes Legislativo e Executivo, por isso foram
eleitos. Com a apalavra o Vereador Eduardo Luongo dizendo que percebeu que
a maioria das matérias é referente a esgotos, bueiros e queria, também saber,
de quem é a obrigação, CORSAN ou PREFEITURA, se é acordo ou se existe
um contrato, relatou ser um problema sério, pois a cidade é antiga e os dejetos
não são retirados causando mais danos para o escoamento. Citou vários
lugares que estão precisando de reparos na rede de esgotos. O vereador Guto
Bitencourt explicou que a vereadora Mariza tinha feito um mesmo pedido e
retirou da pauta, assinando junto com o vereador Eduardo Longo esse pedido
que está sendo apresentado. A Presidente da Casa explanou dizendo que
também está preocupada com a situação dos esgotos e que os vereadores são
muito cobrados para que resolvam essa situação junto ao Executivo Municipal.
Relatou que certa vez, em conversa com a gerente da Corsan, a mesma disse
que com relação ao contrato entre Corsan e Prefeitura, tudo depende de
interpretação para dizer quem é o responsável e que a mesma se colocou a
inteira disposição para qualquer dúvida. A Presidente sugeriu uma data para um
convite da Câmara para que a gerente da Corsan e Prefeito Sávio Prestes
venham a esta Casa para uma reunião com todos os vereadores para que esse
assunto seja debatido. Com a palavra vereador Adilson disse ter feito um
contato com o senhor José Maurin, Superintendente da região, procurou a
Rudiene que está de gerente substituta, onde a mesma disse que quando esse
Convênio foi acertado com a administração anterior ele ficou meio brando e
disse que ficariam no aguardo do novo prefeito assumir para virem na prefeitura
tratar desse assunto, pois a Corsan não tem material para fazer a recomposição
dos esgotos; colocado em apreciação e após votação, sendo aprovada por
unanimidade. PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS Nº 008/2017: em apreciação e
após votação, sendo o mesmo aprovado por unanimidade. PEDIDO DE
PROVIDÊNCIAS Nº 009/2017 em apreciação e após votação, sendo o mesmo
aprovado por unanimidade. PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS Nº 010/2017: A VicePresidente Vereadora Eva Mesa colocou em apreciação o pedido de
providências. Com a palavra a vereadora Rosane costa explicou que os carros
estão descendo na rua que dá acesso a areia da praia, bem perto de onde os
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banhistas sentam, as crianças jogam bola, a Vereadora mostrou fotos
registrando o exato momento em que um carro descia e ao mesmo tempo uma
criança subia na mesma rua e por esse motivo a Vereadora sugere que façam
um bloqueio na curva e os carros que entram na praia, façam o contorno nos
quiosques até o estacionamento da antiga quadra de vôlei e futebol. Com a
palavra o vereador Eduardo Luongo fazendo uma saudação a matéria
apresentada, dizendo ser uma medida preventiva de baixo custo e fácil de ser
atendida; em regime de votação, sendo a mesma aprovada por unanimidade.
Esgotada as matérias da Ordem do dia, a Presidente passou as
CONSIDERAÇÕES FINAIS: Todos os Vereadores fizeram seus agradecimentos
e desejando que todos venham à Câmara prestigiar as Sessões Ordinárias. A
Presidente da Casa agradeceu o trabalho de todas as Assessoras da Câmara
pelo trabalho realizado dentro desta Casa. Comunicou que vai solicitar um
motorista ao Prefeito para o mês de janeiro, pelo motivo do motorista da Casa
estar em Férias e os Vereadores necessitam se locomoverem para fazer suas
matérias. Não havendo nada mais a ser tratado a Presidente, em nome de
Deus, declarou encerrada a presente sessão ordinária.
SALA SEVERINO SILVEIRA, EM 04 (QUATRO) DE JANEIRO DE 2017 (DOIS
MIL E DEZESSETE).
Vereador BIRAMAR MACHADO GOULART
1º Secretário
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Vereadora ROSANE COSTA
Presidente

