PODER LEGISLATIVO
CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
LAVRAS DO SUL – RS
ATA Nº 018/2017.
Sessão Ordinária, Presidência da Vereadora
Rosane Costa e Vereador Biramar Machado
Goulart, 1º Secretário.
Aos vinte e quatro (24) 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,
colocou em apreciação a Ata nº 017/2017 da sessão anterior, que após regime
de votação foi aprovada com a ausência do Vereador Biramar Machado Goulart.
A Presidente Rosane Costa solicitou a leitura do EXPEDIENTE: Projeto de
Lei017/2017, oriundo do Executivo Municipal que altera a redação do Art. 2º da
lei Municipal nº 1.198/1991 que regulamentou o Fundo Municipal de Saúde. A
Senhora Presidente encaminhou o Projeto de Lei 017/2017 para Comissão de
Constituição e Justiça e Comissão de Saúde, Meio Ambiente e Assistência
Social para emitirem os Pareceres. MOÇÃO de CONDRATULAÇÕES pelo dia
Nacional do Espiritismo, 18 de abril e pelos seus 160 anos da Doutrina Espírita;
de autoria do Vereador Eduardo Luongo. INDICAÇÃO 041/2017 para que seja
encaminhada ao Executivo Municipal – Secretaria Municipal de Obras para que
a mesma faça um estudo para colocação de tubos de frenagem na água que
corre a céu aberto na rua das sete casas localidade da Vila do Ibaré, 2º Distrito
deste município, de autoria dos Vereadores Biramar Machado – DEM, Vereador
Jonatas de Souza – DEM. INDICAÇÃO 042/2017 para que seja encaminhado
ao executivo – Secretaria de Obras e Transportes e Departamento Municipal de
Trânsito para que seja estudada a possibilidade de colocar uma placa de
sinalização indicando o limite máximo de velocidade, no Cerrito, em local a ser
estudado pelo Departamento de Trânsito. Autoria dos Vereadores: Guto
Bittencourt –PP, Vereador Cadico La-Bella –PP, Vereadora Mariza Barreto –
PP, Vereador Eduardo Luongo – PSB. PEDIDO DE INFORMAÇÃO nº 031/2017
seja encaminhado ao Senhor Presidente da FMHHTC, o seguinte pedido: que
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seja informado quais as vantagens financeiras a FMHHTC recebe pelo fato do
Município possuir uma
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Unidade de Serviço de Atendimento Móvel de Urgência – SAMU; de autoria da
Vereadora Eva Mesa – PMDB e Vereador Jonatas da Rosa – DEM. PEDIDO DE
INFORMAÇÃO n° 032/2017 que seja encaminhado ao executivo MunicipalSecretaria de Obras e Transportes para que informe a esses Vereadores qual o
andamento do pedido de Providências 027/2017, feito pelos mesmos. Autoria do
Vereador Adilson Seixas – PDT e Vereadora Rosane Costa – PDT. PEDIDO DE
PROVIDÊNCIAS n° 114/2017 que seja encaminhado ao Executivo Municipal –
secretaria de Obras e Transportes para que sejam vistoriados os bueiros do
corredor do Lagoão Dois, próximo a propriedade do Senhor Luciano. De autoria
do Vereador Jonatas de Souza – DEM e Vereador Biramar Machado – DEM.
PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS n° 115/2017 para que seja encaminhado ao
executivo Municipal – Secretaria de Obras e de Transportes, para que seja
inserido no cronograma de atividades da secretaria citada, serviço visando à
limpeza (roçada/capina) no leito das ruas do Loteamento Vila Izabel, bem como
reiteramos a solicitação de serviço de patrolamento. De autoria dos Vereadores:
Guto Bittencourt – PP, Vereador Cadico La-Bella – PP, Vereadora Mariza
Barreto – PP e Vereador Eduardo Luongo – PSB. Termina a leitura das matérias
que serão colocadas em apreciação e votação na Ordem do dia, deu-se início a
leitura das CORRESPONDÊNCIAS: Ofício GP 115/2017, referente a resposta
do Pedido de Providências 065/2017. Ofício GP 115/2017, referente às
respostas das seguintes INDICAÇÕES: 030, 032, 033, 034, 035, 037, 038 e
039/2017.
PEDIDO
DE
INFORMAÇÃO
025/2017.
PEDIDOS
DE
PROVIDÊNCIAS 098, 099, 101, 103 E 104/2017.Ofício GP 120/2017, enviando
a Comissão de Saúde, Meio Ambiente e Assistência Social Minuta do decreto
que deverá regulamentar a Lei, se aprovada, do Projeto de Lei 014/2017. Ofício
GP 121/2017 referente à resposta do Pedido de Informação 023/2017.
GRANDE EXPEDIENTE: Com a palavra o vereador Eduardo Luongo, onde o
mesmo fez um manifesto emocionado referente ao dia 18 de abril, onde foi
comemorado o aniversário de 160 anos de história do Espiritismo e do Livro dos
Espíritos. Foi solicitado pela senhora Presidente que fosse feita a leitura da
Moção de Congratulações, de autoria do Vereador Eduardo Luongo, oferecida
ao Centro Espírita Allan Kardec e Núcleo de Estudos Bezerra de Meneses de
Lavras do Sul. Logo após a leitura da Moção foi entregue pela senhora
Presidente e pelo Vereador Eduardo Luongo a Senhora Ana Úrsula Abascal e
Senhora Orfila Bertolini para receberem um Certificado oferecido pela Câmara
de Vereadores de Lavras do Sul. Colocada a palavra a disposição dos demais
Vereadores onde todos parabenizaram o Vereador Eduardo Luongo pela
2

inciativa da Moção de Congratulações e pela bela homenagem feita na Sessão
Ordinária oferecendo um certificado assinado por todos os Vereadores da Casa.
Passada a palavra aos demais Veeradores, onde todos se manifestaram
parabenizando os homenageados e ao Vereador Eduardo Luongo pela
iniciativa. Terminada a homenagem foi concedido dez minutos de intervalo para
retornarem com a ORDEM DO DIA: Parecer do VETO do Projeto de lei nº
002/2017, oriundo da Câmara de Vereadores, que
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trata do aumento do Vale Alimentação dos Servidores da Câmara de
Vereadores de Lavras do Sul. Em apreciação e votação o Veto do Projeto de lei
002/2017, sendo rejeitado o Veto do Executivo ao projeto acima citado por
unanimidade. Parecer do Projeto 012/2017 do Executivo Municipal que
revoga o art. 2º da lei 3.348/2014, que cria uma vaga para o cargo de Motorista
com habilitação AC. Logo feita a leitura do parecer da Comissão a Vereadora
Mariza Barreto e Vereados Guto Bittencourt manifestaram dúvidas com relação
ao parecer lido pela secretária da Mesa e solicitaram uma explicação verbal por
parte da Assessora Jurídica, Dra. Ana Paula para melhor entendimento dos
Vereadores. Dadas as devidas explicações jurídicas sobre o parecer foi
colocado em apreciação e votação o projeto de lei 012/2017, sendo o mesmo
aprovado por unanimidade. Moção 006/2017em apreciação e colocada em
votação, aprovada por unanimidade. Indicação 041/2017 em apreciação e
colocada em votação, sendo a mesma aprovada por unanimidade. Indicação
042/2017 em apreciação e colocada em votação, sendo a mesma aprovada por
unanimidade. Pedidos de Informação 031/2017 em apreciação e colocada em
votação, sendo o mesmo aprovado por unanimidade. Pedido de Informação
032/2017 em apreciação e colocado em votação, sendo aprovado por
unanimidade. Pedidos de providências 114/2017 em apreciação e colocado
em votação, sendo o mesmo aprovado por unanimidade. Pedido de
Providências 115/2017 em apreciação e colocado em votação, sendo o mesmo
aprovado por unanimidade. Terminada Ordem do Dia, foi passada a palavra aos
nobres vereadores para as CONSIDERAÇÕES FINAIS: Vereador Eduardo
Luongo relatou sobre a resposta recebida pelo executivo, lida pela secretária da
mesa, onde dizem ter resolvido os problemas apresentados pelo Vereador na
Praça das Bandeiras. O Vereador disse que, por coincidência foi na praça no
final de semana e pode perceber e por relatos de alguns frequentadores da
pracinha que os problemas relatados continuam, que nada foi resolvido e o
Vereador pede ao Executivo que dê mais atenção as praças de lazer do
Município. O Vereador Guto Bittencourt, em nome da Bancada do PP da
Câmara de Vereadores, disse ter recebido do Deputado Afonso Ham,
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novamente, a emenda 20.980.05, no valor de duzentos e setenta mil reais, para
reforma da quadra poliesportiva do Ibaré – 2º Distrito de Lavras do Sul, e pede
ao Vereador Biramar a atenção do Vereador com relação a Secretaria de
Planejamento fazer o projeto para poderem usar tal recurso, do contrário, não
será reformada a quadra. O Vereador Biramar Machado garantiu fiscalizar o
Executivo para que esse recurso seja usado na quadra do Ibaré. A Senhora
Presidente agradeceu a presença de todos que representaram os Centros
Espíritas de Lavras do Sul no plenário e colocou a disposição dos Vereadores e
Assessores o mimo recebido, o Livro dos Espíritos. A presidente consultou os
Vereadores, da próxima Sessão Ordinária, ser realizada no dia três de maio, às
onze horas da manhã, justificou o feriado de primeiro de maio cair numa
segunda-feira. Todos os Vereadores concordaram. A Senhora Presidente
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registrou para o Vereador Guto Bittencourt e demais Vereadores que uma das
respostas lida na presente Sessão foi sobre o Pedido de Providências 065/2017
onde o proponente foi o Vereador Adilson Seixas, pedido este feito em
Fevereiro e respondido quase dois meses depois. Desta forma, fica registrado
que tinha sim fundamento quando o Vereador reclamou para o chefe do
Executivo o atraso das respostas das matérias dos Vereadores. Nada mais há
tratar a Presidente em nome de Deus, encerrou a presente sessão ordinária.
SALA SEVERINO SILVEIRA, EM 24 (VINTE E QUATRO) DE ABRIL DE 2017
(DOIS MIL E DEZESSETE).
Vereador BIRAMAR MACHADO GOULART
1º Secretário
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Vereadora ROSANE COSTA
Presidente
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