ATA Nº 002/2017.
Sessão Ordinária, Presidência da Vereadora
Rosane Costa e Vereador Biramar Machado
Goulart, 1º Secretário.
Aos nove dias do mês de janeiro do ano de dois mil e dezessete, às vinte 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
001/2017 da sessão anterior, que após apreciação, foi aprovada por
unanimidade. A Presidente Rosane Costa solicitou a leitura das matérias do
EXPEDIENTE: Pedido de Providências nº 011/2017 De autoria da Vereadora
Eva Mesa (PMDB); Pedido de Providências nº 012/2017 De autoria dos
Vereadores Jonatas Rosa de Souza (DEM) e Biramar Machado (DEM); Pedido
de Providências nº 013/2017 De autoria dos Vereadores Jonatas Rosa de
Souza (DEM) e Biramar Machado (DEM); Pedido de Providências nº 014/2017
De autoria dos Vereadores Adilson Seixas (PDT) e Rosane Costa (PDT);
Indicação nº 04/2014 De autoria da Vereadora Mariza Barreto (PP);
Requerimento nº 01/2017 De autoria dos Vereadores Rosane Costa (PDT) e
Adilson Seixas (PDT). GRANDE EXPEDIENTE: A presidente Rosane Costa
parabenizou a assessora Nina por ter feito a ata na íntegra, e falou que na
ordem do dia consultaria os demais Vereadores se concordassem em a ata
continuar sendo assim como está sendo redigida ou ser resumida. E logo
passou a palavra aos vereadores. O Vereador Jonatas Rosa de Souza (DEM)
cumprimentou a Senhora Presidente e aos demais presentes, falou que na
sessão de hoje que já havia menos gente presente, parabenizou os colegas
pela sessão serena e objetiva do ano e da primeira sessão da legislatura de
2017, também parabenizou a Presidente Rosane Costa por estar conduzindo
um belo trabalho. O Vereador Adilson Seixas (PDT) deu boa noite a todos os
presentes e falou sobre sua sugestão da Indicação nº 01/2017 apresentada pelo
nobre colega Cadico La-bella (PP), falou também sobre o Pedido de
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Providências nº 10/2017 de autoria da Vereadora Rosane Costa (PDT), que já
foi atendido. E agradeceu o Clemar Biaggi Secretário de Turismo pelo belo
trabalho que tem feito diante a praia do paredão. O Vereador Eduardo Luongo
(PSB), cumprimentou a senhora Presidente Rosane Costa e em seu nome
cumprimentou a todos os presentes. E disse que não tinha se manifestado
sobre a matéria do colega Vereador Luis
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Ricardo La-bella (PP), mas que não concordaria da mesma forma que o colega
Vereador Adilson Seixas (PDT), mas que colaboraria se o colega entrasse de
novo com a matéria, e explanou sua sugestão. Disse que há anos vem
apresentando muitas matérias, pedidos de providências a nível municipal, e
disse que esse ano irá se dedicar para encaminhar ofícios para os órgãos
superiores. Relatou ainda que o senado vem nos deixando decepcionado. E
que se sente frustrado em nível de Estado e triste. O Vereador Luís Ricardo
La-bella (PP), cumprimentou a todos e deixou seu registro sobre a posição do
Vereador Eduardo Luongo (PSB) e Vereador Adilson Seixas, disse que são
representantes da sociedade. Relatou que foram mal interpretados com a
matéria, mas sem má intenção. A Vereadora Mariza Barreto (PP),
cumprimentou a senhora Presidente e em seu nome cumprimentou a todos os
presentes, falou que gostaria de ver esta Casa Legislativa cheia, e relatou sobre
a matéria do colega Vereador. O Vereador Eduardo Luongo (PSB) pediu a parte
para complementar sua colocação sobre a matéria do Vereador Cadico. O
Vereador Guto Bittencourt (PP), cumprimentou a todos e aos demais
presentes e parabenizou o secretário de obras pela limpeza da praia do
paredão que verificou que a areia foi rastilhada e a grama cortada e as pessoas
estão elogiando e disse que tomara que fique para os quatro anos. E falou que
foi procurado por pessoas na praia que precisam trabalhar, e perguntou aos
colegas vereadores sobre a questão da quantidade de pessoas para vender
produtos dentro da praia. O Vereador Eduardo Luongo (PSB) pediu um aparte
para fazer sua explanação sobre o assunto debatido. O vereador Guto
Bittencourt (PP), disse que fará um pedido de informação para saber mais
informações sobre esta questão. A Vereadora Eva Mesa (PMDB), pediu a parte
para dizer que teria quer dar prioridade para os Lavrense primeiro e depois para
as pessoas de outras cidades. A Presidente desta Casa Legislativa Rosane
Costa (PDT), deu uma boa noite aos colegas e a assistência deixando
registrada a presença dos senhores João Souza, Donairo Borges, funcionário
Público, Funcionários desta Casa, Professora Martinha e o esposo da senhora
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Vereadora Eva Mesa. Falou que na sessão passada foi solicitado um motorista
para Prefeito para este Poder Legislativo onde já está disponível o Senhor
Marcelo Fernandes. Falou que participou da reunião juntamente com o
Vereador Eduardo Luongo na Secretaria de Turismo sobre o Carnaval e na
reunião ficou designado à data da escolha dos soberanos do Carnaval 2017
que será no dia 21 do corrente mês. E que a praia do paredão merece nossos
aplausos. Deixou registrado que recebemos um convite para esta Casa
Legislativa para um uma reunião que será realizada no dia 11 do corrente mês
do Senhor José Adolfo que terá um novo encontro no Clube Comercial sobre o
Projeto Rio Grande Três Estradas e solicitou que a Vereadora Eva Mesa
representasse a Casa na reunião, pois não estará no município e que se os
demais Vereadores se puderem comparecer. Disse que durante a parte da
manhã este nesta Casa Legislativa três mocinhas trouxeram reivindicações e
logo pediu para a assessora Nina fazer a leitura dos pedidos, falou que será
enviada a cópia da Lei a Rádio Pepita que concede o espaço para o legislativo
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divulgar as matérias apresentadas pelos vereadores e logo após a presidente e
vereadora Rosane Costa concedeu um intervalo de 10minutos. Retornando os
trabalhos a Presidente Rosane passou para a Ordem do Dia. ORDEM DO DIA:
Parecer do Projeto de Lei nº01/2017 da Comissão de Constituição e Justiça,
Segurança Pública e Direitos Humanos. Em apreciação, em regime de votação
foi aprovado por unanimidade. Parecer nº 01/2017- da Comissão de Indústria,
comércio, Finanças e Orçamento. Em apreciação, em regime de votação foi
aprovado por unanimidade. Requerimento nº 01/2017 - Em apreciação, em
regime de votação foi aprovado por unanimidade. Indicação nº 04/2017 – Em
regime de votação o Vereador Guto Bittencourt pediu a parte para parabenizar
a colega Mariza pela matéria apresentada. Que espera que a colega tenha êxito
em seu pedido. Em apreciação, em regime de votação foi aprovado por
unanimidade. Pedido de Providências nº 02/2017 – Em apreciação, pela
ordem o Vereador Guto Bittencourt pediu a parte para se manifestar sobre a
matéria do colega. Ainda em apreciação o Vereador Biramar também fez sua
manifestação. Em apreciação em regime de votação foi aprovado por
unanimidade com a alteração do Vereador Guto Bittencourt. Pedido de
Providências nº011/2017 – Em apreciação em regime de votação foi aprovado
por unanimidade. Pedido de Providências nº 012/2017- Em apreciação em
regime de votação foi aprovado por unanimidade. Pedido de Providências nº
013/2017- Em apreciação o Vereador Biramar pela ordem pediu a parte para se
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explanar sobre a matéria dizendo que é um desrespeito com a comunidade do
Ibaré. Ainda em apreciação o Vereador Guto Bittencourt pediu a parte para
parabenizar o colega pela matéria , pois disse que aquela comunidade merece.
Pedido de Providências nº 014/2017 – Em apreciação, o vereador Adilson
Seixas pediu a parte se manifestando sobre a matéria, ainda em apreciação em
regime de votação foi aprovado por unanimidade. CONSIDERAÇÕES FINAIS: A
senhora Presidente Rosane Costa pediu para que todos os vereadores se
manifestassem sobre a ata, onde digam se querem as atas resumidas ou assim
como a assessora Nina esta redigindo esta bom. Passando a palavra para o
Vereador Jonatas Rosa de Souza (DEM), disse que prefere ser resumida
assim facilita o andamento dos trabalhos. E disse ao colega Cadico que ele não
fique preocupado com as difamáveis opiniões e da rede pública sobre o
assunto, pois a matéria já até foi retirada da pauta. E desejou uma ótima noite a
todos. O vereador Adilson Seixas (PDT), agradeceu a permanência do
pessoal na sessão e disse que prefere que a ata seja resumida. O Vereador
Eduardo Luongo (PSB), disse que sua preferência é que seja resumida a ata.
E que se algum colega quiser que conste algo em ata que se manifeste em
sessão e solicite à secretaria que faça a inclusão da sua fala ou da sua
manifestação na ata e desejou Boa noite a todos. O vereador Cadico La-bella
(PP), agradeceu a presença de todos e agradeceu por essa sessão e disse que
em relação à ata pode ser resumida. A vereadora Mariza Barreto (PP), desejou
uma boa noite a todos e agradeceu a Deus por estarmos aqui presente e disse
que sobre a ata ela tem que ser resumida. O vereador Guto Bittencourt (PP),
falou que é a favor do resumo
Rua Adão Teixeira da Silveira, 396 – Cep: 97390-000 – Lavras do Sul - RS

da ata e deixou registrada a presença das meninas La da Cohab que trouxeram
as reivindicações disse que conversou com o secretário e que a idéia dele e
muito boa, pois eles querem reativar todas as quadras de todos os bairros para
que todas as pessoas se integrem. O vereador Biramar Machado (DEM), disse
que é favorável pelo resumo da ata. A vereadora Eva Mesa (PMDB), disse que
a ata deve ser resumida e agradeceu aos nossos visitantes e aos funcionários
da casa e disse que fica na esperança de ver este plenário lotado de munícipes.
A senhora Presidente e Vereadora Rosane Costa (PDT), agradeceu a
presença de todos e desejou uma boa noite a todos. Não havendo nada mais a
ser tratado a Presidente, em nome de Deus, declarou encerrada a presente
sessão ordinária.
SALA SEVERINO SILVEIRA, EM 09 (NOVE) DE JANEIRO DE 2017 (DOIS MIL
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E DEZESSETE).
Vereador BIRAMAR MACHADO GOULART
1º Secretário

Vereadora ROSANE COSTA
Presidente
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