ATA Nº 014/2017.
Sessão Ordinária, Presidênciada Vereadora
Rosane Costa e Vereador Biramar Machado
Goulart, 1º Secretário.
Aos três dias do mês de abril 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 n.º 012/2017 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
011/2017 – oriundo do Executivo Municipal – Autoriza a Contratação em caráter
Emergencial de 03 Enfermeiros para a Fundação Médico Hospitalar Dr. Honor
Teixeira da Costa. A senhora Presidente encaminhou o projeto 011/2017 para a
Comissão de Constituição, Justiça, Segurança Pública e Direitos Humanos e
Comissão de Indústria, Comércio, Turismo, Finanças e Orçamento para que as
mesmas emitam parecer. Indicação n.º 040/2017 – Que seja encaminhado ao
Poder Executivo Municipal – Secretaria de Administração e Secretaria de
Finanças para que seja estudada a possibilidade do Poder Executivo Municipal,
enviar à Câmara de Vereadores, projeto de lei inserindo alteração no art. 2º e §
2º do art. 3º, bem como o acréscimo de §3º, da Lei Municipal nº 3.151, de 16 de
dezembro de 2011, conforme minuta de projeto anexa; autoria da Vereadora
Mariza Barreto e dos Vereadores Guto Bittencourt, Cadico La Bella e Eduardo
Luongo. Pedido de Informação nº 026/2017 – Que seja encaminhado ao
Executivo Municipal – Presidente da Fundação Médica Hospitalar Dr. Honor
Teixeira da Costa para que seja enviado a esta Casa Legislativa os relatórios de
atendimentos em relação ao primeiro trimestre de 2017 da Fundação Médico
Hospitalar Dr. Honor Teixeira da Costa; de autoria dos Vereadores Adilson
Seixas e Rosane Costa.Pedido de Informação nº 027/2017 – Que seja
encaminhado ao Poder Executivo Municipal – Setor Competente para que seja
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informado a esta Casa o que foi feito do “Monumento” localizado em frente à
quadra de esportes, da Praça Carmem Bulcão de Lima, a “Praça das Bandeiras”
(foto anexa); de autoria da Vereadora Mariza Barreto e dos Vereadores Guto
Bittencourt, Cadico La Bella, Eduardo Luongo e Adilson Seixas. Pedido de
Informação n° 028/2017 - Que seja encaminhado ao Poder Executivo Municipal
– Assessoria de Esportes para que seja informado se existe no nosso Município
o Conselho Municipal de Desporto; de autoria dos Vereadores Adilson Seixas e
Rosane Costa. Pedido de Providências n.º 100/2017 – Que seja encaminhado
ao Chefe do Poder
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Executivo – Secretaria de Obras e de Transportes para que seja incluído no
cronograma de obras da referida Secretaria, a construção de um abrigo,
(parada de ônibus), nas proximidades do “L” situado na rotatória da Av. Coronel
Galvão, Odorico Soares, Samuel de Souza, próximo a Capela São José; de
autoria dos Vereadores Eduardo Luongo, Guto Bittencourt, Cadico La-Bella e
Vereadora Mariza Barreto. Pedido de Providências nº 102/2017 - que seja
encaminhado à Executivo Municipal – Secretaria de Obras e de Transportes
para que seja providenciado o nivelamento da Ponte sobre o Rio Camaquã das
Lavras, que liga a Av. 9 de Maio a Av. Cel. Galvão; de autoria dos Vereadores
Adilson Seixas e Rosane Costa. Pedido de Providências nº 105/2017 – Que
seja encaminhado ao Executivo Municipal – Secretaria de Obras e de
Transportes para que sejam adotadas medidas visando à revisão na rede de
iluminação pública, na Rua Vicente Agosta, e que sejam substituídas as
lâmpadas onde se fizer necessário; autoria dos Vereadores Guto Bittencourt,
Cadico La-Bella, Vereadora Mariza Barreto e Vereador Eduardo Luongo.Pedido
de Providências nº 106/2017 - que seja encaminhado à Executivo Municipal –
Secretaria de Obras e de Transportes para que seja instalada uma lixeira de
médio porte para ser destinada ao armazenamento de lixo doméstico, na
Avenida Coronel Galvão, nas proximidades da “Borracharia Bagé”; autoria dos
Vereadores Guto Bittencourt, Cadico La-Bella, Vereadora Mariza Barreto e
Vereador Eduardo Luongo. Pedido de Providências n.º 107/2017 - que seja
encaminhado à Executivo Municipal – Secretaria de Obras e de Transportes
para que o Executivo Municipal determine à Secretaria acima mencionada para
que faça vistoria na Rua Maurício José Teixeira, em frente à residência nº 922,
de propriedade da Sra. Eni Machado Ruiz, no sentido de solucionar o problema
da água que corre pela sarjeta; autoria da Vereadora Mariza Barreto e dos
Vereadores Guto Bittencourt, Cadico La Bella eEduardo Luongo.
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CORRESPONDÊNCIAS: Ofício GP 084/2017 – Referente a mensagem do Veto
ao Projeto de Lei n.º 02/2017, a Senhora Presidente encaminhou o veto para a
Comissão Especial,para que a mesma emita parecer e nomeou para Comissão
especial o Vereador Eduardo Luongo como Presidente, o Vereador Guto
Bittencourt como Relator e o Vereador Adilson Seixas como revisor. Ofício GP
086/20117 – Encaminhando respostas a Mensagem n.º 027/2017 referentes aos
Projetos de Leis n.º 002 e 003, oriundo da Câmara de Vereadores; Pedido de
Providências n.º 085 e 086/2017; Indicações 023, 024 e 025/2017; Pedidos de
Informações 016 e 017/2017 e Requerimento 002/2017, Prestação de Contas
Anual. Ofício CT-LLLB#A CO-00354/2017 da Telefonia Vivo respondendo
Requerimento 01/2017 que solicita instalação de antena para sinal de telefonia
móvel na localidade de Rincão dos Soares.Tribuna Livre solicitada pelo
Jaudenes Moreira Lopes – Assuntos: Animais soltos nas ruas, Ausência dos
vereadores na Audiência Pública sobre a PEC 287 de 2016, Limpeza Pública,
restauração do forro de Salão Comunitário Bairro Poty Medeiros. Terminada a
leitura da ordem do Dia a senhora Presidente passou a palavra ao Vereadores
no GRANDE EXPEDIENTE: O Vereador Guto Bittencourt usou a palavra para
agradecer todos os Vereadores que se fizeram presentes na reunião do dia 30
de março, no Salão da Poty Medeiros e ressaltou a presença do Assessor
Jurídico e
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Engenheiro da Prefeitura. Falou sobre a importância de ser feito uma passarela
na ponte que liga a Coronel Galvão a Avenida nove de maio, mais conhecida
como a “ponte do Freitas”, disse já ter ocorrido um acidente fatal, e por pouco
não ouve outro acidente com um pedestre. Falou que a sujeira dos trevos
chama atenção, que fará outro pedido para que seja feita a limpeza dos
mesmos. Com a palavra o Vereador Biramar, onde o mesmo justificou seu
atraso na Sessão a péssima condição da estrada Ibaré/Lavras, aproveitou para
mostrar algumas peças que recolheu da estrada, peças que caíram dos
Veículos, que essas peças eram a prova da condição que se encontra as
estradas. O vereador queria saber do por que os servidores municipais do Ibáre
fazem dois turnos e os da cidade, em Lavras, fazem um turno, falou que
também acha um absurdo os servidores, principalmente os rurais, receberem
dez reais de vale alimentação, que não podem fazer nada com esse valor. O
Vereador Guto Bittencourt parabenizou o Vereador Biramar Machado pela forma
que conduz sua Vereança, que o mesmo luta pelo bem-estar do Povo, e assim
deve ser sempre! A Vereadora Eva Mesa mostrou contrariedade referente a
3

resposta do Executivo sobre o que diz o Pedido de Informação 016/2017 que a
vereadora pede informações sobre as sobras do Orçamento da Câmara nos
Exercícios de 2013, 2014, 2015 e onde serão aplicadas as sobras de 2016.
Disse a Vereadora que a Câmara não usa e nem pede o Duodécimo, sempre
fica nos cofres da Prefeitura, a Câmara pede só o necessário referente a
despesa e mesmo assim sobra e o que sobra fica nos cofres da Prefeitura.
Disse que na soma desses quatro anos a Câmara devolveu para o Executivo
mais de um milhão de reais. A Vereadora Eva disse estar muito feliz com os
resultados dos trabalhos dos Vereadores, que essa Câmara está trabalhando
em prol do Povo. Para finalizar, a Vereadora comentou sobre a passarela na
Ponte da Avenida citada pelo vereador Guto Bittencourt, disse que antes,
qualquer obra naquela ponte seria de responsabilidade do DAER, agora não é
mais, é de responsabilidade, exclusivamente, do Executivo Municipal e sabe
que o setor de Engenharia da prefeitura já possui um projeto pronto para
construção de uma passarela. Com a palavra o Vereador Eduardo Luongo,
disse que pode comprovar uma piora na situação referente a limpeza,
pavimentação, campinho virado em depósito de entulhos, enfim, um descaso
geral. Confirmou dos valores citados, devolvidos por esta Casa para o Executivo
nos quatro anos da gestão anterior. Registrou a contratação de policiais pelo
Governo estadual e a vitória do menino Thomas no The VoiceKids. O Vereador
Guto Bittencourt disse ter sido cobrado por agricultores do por que as máquinas
estão atendendo o 2º Distrito de Lavras e não mais os do 1º Distrito, eles
alegaram que pagam impostos e que, também devem ser atendidos. O
Vereador Biramar ressaltou dizendo ter agricultores arrumando suas estradas
com equipamentos próprios, para não correrem o risco de perderem suas
produções. O Vereador Cadico La-Bella disse ter feito o pedido da construção
da passarela há 16 anos, quando foi Vereador, espera que os colegas tenham
mais sorte que ele. Terminado o Grande Expediente a senhora Presidente
concedeu intervalo de dez minutos, retornando com a ORDEM DO DIA: Em
apreciação e regime de votação a Indicação nº 040/2017, aprovada por
unanimidade. Em apreciação e regime de votação os Pedidos de
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Informações nº 026, 027 e 028/2017, todos aprovados por unanimidade. Em
apreciação e regime de votação os Pedidos de Providências 100, 102, 105,
106, 107 e 108/2017 todos aprovados por unanimidade. Terminada as matérias
a senhora Presidente passou a palavra aos Vereadores para as
4

CONSIDERAÇÕES FINAIS: A senhora Presidente saudou todos que se fizeram
presentes no Plenário, em especial o Sr. João Soares, fez menção aos
Vereadores, Moradores, Assessoria Jurídica e Engenheiro da Prefeitura pela
presença, na reunião, na Vila Poty Medeiros e salientou a importância de ser
resolvido com urgência o problema da sanga. Registrou que a Vereadora
Mariza Barreto, Presidente da Comissão de Educação desta casa, será a
representante da Câmara no Fórum da Educação, convite esse, feito pela
professora Elenara Biaggi. Conforme solicitação do Vereador Guto Bittencout, a
senhora Presidente comunicou que foi enviado ao Executivo um alerta com
relação as datas das respostas das matérias enviadas pelos Vereadores e
aproveitou para comentar sobre a resposta de sua indicação e do Vereador
Seixas referente ao Exército ajudar na manutenção das estradas, onde o
Executivo diz: para atender indicação desta Casa, a Presidente corrige: não é
para atender esta Casa e sim, atender os agricultores e produtores rurais do
nosso Município. Falou que foi convidada para audiência pública sobre o sinal
da Telefonia Rural, no dia 25 de abril do corrente ano, na cidade de Bagé, disse
já ter confirmado presença e aproveitará para expor sobre a situação de não ter
sinal de celular no Rincão dos Soares. Comunicou que o senhor Prefeito se fará
presente na próxima Sessão Ordinária, onde fará o relatório trimestral da sua
atual administração. Registrou a ausência do senhor Jaudenes Moreira Lopes
no Plenário, onde o mesmo solicitou a Tribuna Livre para essa Sessão e não fez
uso. Não havendo mais nada a ser tratado, a senhora Presidente encerrou, em
nome de Deus, a presente Sessão Ordinária. SALA SEVERINO SILVEIRA, EM
03 (TRÊS) DE ABRIL DE 2017 (DOIS MIL E DEZESSETE).
Vereador BIRAMAR MACHADO GOULART Vereadora ROSANE COSTA
1º Secretário
Presidente
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