PODER LEGISLATIVO
CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
LAVRAS DO SUL – RS
ATA Nº 011/2017.
Sessão Ordinária, Presidência da Vereadora
Rosane Costa e Vereador Biramar Machado
Goulart, 1º Secretário.
Aos treze vinte e três dias do mês de janeiro do ano de dois mil e dezessete, às
dezenove horas, segunda-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 010/2017 da sessão anterior, que colocada em
apreciação e após em regime de votação foi aprovada por unanimidade. A
Presidente Rosane Costa solicitou a leitura do EXPEDIENTE: Projeto de Lei
007/2017 – oriundo do Executivo Municipal que Altera as atribuições do Cargo
de Zelador, extingue o Cargo de Zelador de Estradas, altera as atribuições do
Cargo de Contramestre e dá outras providências; foi encaminhado para a
Comissão de Constituição, Justiça, Segurança Pública e Direitos Humanos para
emitirem Parecer. Pedido de Providências nº 87/2017- De autoria dos
Vereadores Jonatas de Souza e Vereador Biramar Machado para que seja
providenciada a colocação de uma boca de lobo ou dreno para que a água
possa escoar, visto que acontece acumulo dos dois lados da Av. Cacildo
Delabary, próximos a residência do Senhor Paulo Sérgio Correa e do Parque do
Sindicato Rural. Pedido de Providências nº 88/2017 - De autoria dos
Vereadores Adilson Seixas e Vereadora Rosane Costa para que seja
encaminhada a Companhia Estadual de Energia Elétrica/CEEE os logradouros
do Bairro Dr. Leônidas Calero (Promorar). Pedido de Providências nº 89/2017
de autoria dos Vereadores Eduardo Luongo, Vereador Luis Augusto Bittencourt,
Vereador Luis Ricardo La-Bella e vereadora Mariza Barreto para que seja
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tomada providências cabíveis no sentido de realizar limpeza e desobstrução do
passeio na Rua Júlio de Castilhos, próximo ao Centro, nos terrenos baldios.
Pedido de Providências nº 90/2017 de autoria dos Vereadores Eduardo
Luongo, Vereador Luis Augusto Bittencourt, Vereador Luis Ricardo La-Bella e
Vereadora Mariza Barreto para que seja providenciada a manutenção e
recolocação de aro nas tabelas, de basquete na quadra poliesportiva no Bairro
Dr. Breno Bulcão. Pedido de Providências nº 91/2017 de autoria dos
Vereadores Eduardo Luongo, Vereador Luis Augusto Bittencourt, Vereador
Luis Ricardo La-Bella e Vereadora Mariza Barreto para
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que seja feita a pintura e sinalização das lombadas existentes nas ruas citadas
abaixo. – Cel. Edson Goggia, Glênio Peres, Adão Teixeira. Pedido de
Providências nº 92/2017 de autoria dos Vereadores Eduardo Luongo, Vereador
Luis Augusto Bittencourt, Vereador Luis Ricardo La-Bella e Vereadora Mariza
Barreto que o Poder Executivo juntamente com o Departamento de trânsito
realize estudo visando à implantação de redutores de velocidade nas ruas
citadas, nos pontos citados ou onde o departamento de trânsito entender ser
mais adequado. Av. Cel. Galvão e 9 de Maio, Sady Coelho Mazzini (Vila
Dr.Bulcão), Av. CacildoDelabary (Próximo à Mercearia Bittencout); Pedido de
Informação 018/2017 de autoria dos vereadores Adilson seixas e Vereadora
Rosane Costa, para que seja informado a estes Vereadores, quais veículos
foram doados pela Receita federal para nosso Município e em que situação
cada um se encontra referente à regularização para uso dos mesmos. Pedido
de Informação 019/2017 de autoria da Vereadora Eva Mesa para que seja
informada a relação de pessoas cadastradas na Assistência Social (com o
endereço). Pedido de Informação 020/2017 de autoria da vereadora Mariza
Barreto, Vereadores Guto Bittencourt, Vereador Cadico La-Bella e Vereador
Eduardo Luongo para que esta casa seja informada dos valores
disponibilizados para o pagamento das despesas (discriminadas) com o
carnaval 2017. Pedido de Informação 021/2017 de autoria da vereadora
Mariza Barreto, Vereadores Guto Bittencourt, Vereador Cadico La-Bella e
Vereador Eduardo Luongo para que seja informado qual o critério utilizado e
baseados em qual lei, foi estabelecido e chegado ao cálculo de pagamento de
taxa, a ser paga pelo munícipe, para o recolhimento de lixo proveniente da
limpeza de pátios e que sejam informados à Câmara de Vereadores os valores
que deram entrada nos cofres públicos, nesses dois primeiros meses de 2017,
referentes ao pagamento pelo recolhimento desse lixo. Pedido de Informação
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022/2017 de autoria dos Vereadores Guto Bittencourt, Vereador Cadico LaBella, Mariza Barreto e Vereador Eduardo Luongo para que seja providenciada
e enviada a esta casa legislativa relação contendo o nome e o respectivo cargo
que ocupa, de todos os Cargos em Comissão (CCs) e contratados, inclusive
CIEE. Requerimento 03/2017 de autoria dos Vereadores Eduardo Luongo,
Vereador Luis Augusto Bittencourt, Vereador Luis Ricardo La-Bella e Vereadora
Mariza Barreto para que esta Casa encaminhe correspondência para a
Operadora OI, solicitando que seja realizada, com a máxima brevidade, vistoria
e manutenção na rede, localizada na Rua Nilza Teixeira, bairro Olaria.
Requerimento 04/2017 de autoria da vereadora Mariza Barreto, Vereadores
Guto Bittencout, Vereador Cadico La-Bella e Vereador Eduardo Luongo que a
Secretaria de Assistência Social, através de sua Assistente Social, faça vistoria
na residência do senhor Carlos Humberto Duarte de Freitas, na Rua Santo
Antônio, nº 543, quadra entre as Ruas Marechal Floriano e Ulíbio José Teixeira,
a fim de elaborar laudo referente às precárias condições de habitabilidade, bem
como na residência localizada na Rua Borges de Medeiros, nº 439. De posse do
laudo, cremos que as medidas serão tomadas pela Secretaria de Obras.
Terminada as matérias, foram lidas as Correspondências: Ofício Executivo 60
e 61/2017– Respostas à mensagem nº 021 e 023/2017 d/c, Ofício nº 02/2017 do
Setor de Engenharia
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da Prefeitura Municipal Lavras dos Sul. Terminada leitura das correspondências
a senhora Presidente passou a palavra aos Vereadores para o GRANDE
EXPEDIENTE: Vereador Eduardo Luongo explanou sobre a resposta referente
aos horários da rodoviária de Lavras do Sul. Consta no contrato de concessão
que a Rodoviária deve estar aberta meia hora antes e meia hora depois dos
horários dos Ônibus e isso não está acontecendo. Vereador Guto fez um relato
da Audiência Pública da Saúde que ocorreu na Câmara e um dos assuntos que
mais preocupou o vereador foi a questão do Contrato que a Prefeitura tem
interesse em fazer com a Ouro e Prata para levar paciente a Porto Alegre para
consultas e exames, disse que de imediato é contra o Convênio e relatou sua
preocupação com relação a como está sendo administrado pela saúde o
transporte das gestantes de Lavras para realização de pré-natais equeesse
assunto precisa ser observado melhor pela Comissão de Saúde. Vereador
Jonatas de Souza concordou plenamente com o Vereador Guto Bittencourt.
Vereadora Eva sugeriu na Audiência trazer o pessoal da 9ª Coordenadoria da
Saúde para falarem sobre o pronto atendimento, que para a Vereadora seria a
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solução desses problemas, entre outros e sugeriu que deve ser feita uma
seleção dos pacientes que podem e os que não podem ir de ônibus para Porto
Alegre. Terminado o Grande Expediente a Senhora Presidente concedeu
intervalo de 10 minutos, após retomados os trabalhos passamos para a
ORDEM DO DIA: Pedidos de Providências 87/2017, em apreciação e regime
de votação, aprovado por unanimidade. Pedidos de Providências 88/2017, em
apreciação e regime de votação, aprovado com ausência no Plenário do
vereador Cadico La-Bella. Pedidos de Providências 89/2017, em apreciação e
regime de votação, O vereador Eduardo Luongo disse que a limpeza urbana
deve ter uma maior atenção do Executivo, que tem pontos que carros não
conseguem estacionar por que a vegetação tomou conta das calçadas e meio
fio. Sem mais manifestos, colocado o pedido em votação, sendo aprovado por
unanimidade. Pedido de Providências nº 90/2017, em apreciação e regime de
votação, sendo o mesmo aprovado por unanimidade. Pedido de Providências
nº 91/2017, em apreciação e regime de votação, sendo o mesmo aprovado por
unanimidade. Pedido de Providências nº 92/2017, o Vereador Eduardo
Luongo pede, também, uma atenção especial para este pedido, precisa ser feito
redutores, esses locais citados no pedido, precisam de redutores, os pedestres,
animais estão correndo riscos de graves acidentes pela alta velocidade que os
carros passam nessas ruas. Vereadora Mariza disse que já foi procurada por
munícipes onde os mesmos pedem providências com relação a esse assunto.
Em apreciação e regime de votação, sendo o mesmo aprovado por
unanimidade. Pedidos de Informação 018/2017 O Vereador Adilson Seixas
disse que o Município tem 5 carros parados e poderiam estar sendo usados
pela Secretaria de Saúde, por isso fez o pedido de Informação. Em apreciação
e regime de votação, aprovado por unanimidade. Pedidos de Informação
019/2017, em apreciação e regime de votação, sendo o mesmo aprovado por
unanimidade. Pedidos de Informação 020/2017. O Vereador Biramar pede ao
proponente da matéria que seja colocado no pedido de informação a pergunta
não só do que foi gasto no Carnaval pelo Executivo mas também o que foi
arrecadado no Carnaval para a
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Prefeitura. O proponente aceitou e pediu a inclusão da segunda pergunta
sugerida. Em apreciação e regime de votação, aprovado por unanimidade.
Pedidos de Informação 021/2017 - Vereadora Mariza Barreto disse que
precisa ser revisto essa taxa de cobrança e sugeriu que fosse determinada uma
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data de recolhimento mensal sem custas para os munícipes. O Vereador
Eduardo Luongo disse que precisa ter mais conscientização por parte dos
moradores referente a limpeza urbana e lixo doméstico. Em apreciação e regime
de votação, sendo aprovado por unanimidade. Pedidos de Informação
022/2017, em apreciação e regime de votação, sendo aprovado por
unanimidade. Requerimentos 03/2017. Em apreciação e regime de votação,
aprovado por unanimidade. Requerimentos 04/2017. Em apreciação e regime
de votação, aprovado por unanimidade. Terminada as matérias, a senhora
passou as CONSIDERAÇÕES FINAIS: Todos os Vereadores agradeceram e
deram boa noite a todos. A senhora Presidente fez um relato da sua Viagem a
Porto Alegre, acompanhada da Assessoria Jurídica e a Contadora da Casa,
dizendo que foram recebidas pelo Senhor André, Diretor do IGAM, onde o
mesmo aceitou fazer a Consolidação das Leis desta casa. Disse que vai ser
marcado uma reunião com Vereadores e Servidores para repassar as novas
regras para o bom funcionamento da casa, referente a Administração Pública e
falar sobre a Consolidação das Leis. Não havendo mais nada a ser tratado, a
senhora Presidente encerrou, em nome de Deus, a presente Sessão Ordinária.
SALA SEVERINO SILVEIRA, EM 13 (TREZE) DE MARÇO DE 2017 (DOIS MIL
E DEZESSETE).
Vereador BIRAMAR MACHADO GOULART
1º Secretário

Vereadora ROSANE COSTA
Presidente
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