ATA Nº 022/2017.
Sessão Ordinária, Presidência da Vereadora
Rosane Costa e Vereador Biramar Machado
Goulart, 1º Secretário.
Aos vinte e dois (22) dias do mês de maio do ano de dois mil e dezessete, às 19
horas, segunda-feira, reuniram-se na Sala Severino Silveira, em Sessão
Ordinária, os Senhores Vereadores: Vereador Cadico La-Bella PP, Vereadora
Mariza Barreto (PP), Vereador Guto 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 e regime de
votação a Ata nº 021/2017, aprovada por unanimidade. Logo deu-se início a
leitura do EXPEDIENTE: REQUERIMENTO nº 011/2017 - que seja encaminhado
ao Executivo Municipal – setor Competente para que seja providenciada a
colocação de placa e/ou pintura com o nome “Arlindo Ferreira de Souza”, na
fachada do Parque de Máquinas localizado anexo à Secretaria Municipal de
Obras e de Transportes, que seja providenciada a colocação de placa e/ou
pintura com o nome “Anita Fabrício de Souza” na fachada do prédio localizado
na Rua Dom Bosco – Bairro Dr. Breno L. Bulcão – local onde atualmente
funciona o “Programa Mais Educação”, da Escola Municipal Dr. Crispim
Raimundo e que seja providenciada a colocação de placa com o nome “Ana
Cristina Corrêa Carvalho” na quadra de volêi de areia localizada junto ao
camping Municipal, na Praia do Paredão; de autoria dos Vereadores: Vereador
Cadico La-Bella PP, Vereador Guto Bittencourt PP, Vereadora Mariza
BarretoPP e Vereador Eduardo Luongo PSB. INDICAÇÃO nº 051/2017 - que
seja encaminhada ao Executivo Municipal – Secretaria de Planejamento e
Secretaria de Obras e Transportes para que seja realizado estudo para ver a
possibilidade de incluir a continuação do calçamento da Rua Ivo Severo e o
calçamento da Rua Herondino Ferreira de Castro– Bairro Alto Alegre, no
cronograma de serviços da Secretaria de Planejamento juntamente com a
Secretaria de Obras e Transportes; de autoria da Vereadora Rosane Costa PDT
e Vereador Adilson Seixas PDT. PEDIDO DE INFORMAÇÃO nº 043/2017 - que
seja encaminhado ao Executivo Municipal – Secretaria de Obras e Transportes
para que seja informado a estes Vereadores o andamento do Pedido de
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Providências 65/2017, de autoria do Vereador Adilson Seixas PDT e Vereadora
Rosane Costa PDT. PEDIDO DE INFORMAÇÃO nº 044/2017 - que seja
encaminhado para Secretaria de Planejamento, para que seja informado o que
segue: 1 – Que seja prestada informação a estes Vereadores em que fase se
encontra o projeto que visa à construção de uma cobertura para quadra de
esportes, na localidade do Ibaré – 2º Distrito deste Município, cuja sua obra
será realizada com recursos oriundos de Emenda Parlamentar do deputado
Federal Afonso Hamm. 2 – Que seja informado se tal recurso já se encontra
liberado. 3 – Em caso positivo, qual previsão para o início da obra. De autoria
dos Vereadores Biramar Machado DEM e Vereador Jonatas de Souza –DEM.
PEDIDO DE
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INFORMAÇÃO nº 045/2017 - que seja encaminhado ao Executivo Municipal –
setor de Compras – para que seja informado a respeito da licitação sobre a
reforma do prédio da parte administrativa do 3º pelotão da Brigada Militar, sito à
rua Barão do Rio Branco, de autoria dos Vereadores Adilson Seixas PDT e
Vereadora Rosane Costa PDT. PEDIDO DE INFORMAÇÃO nº 046/2017 que
seja encaminhado ao executivo Municipal – Setor de Engenharia para que seja
informado a estes Vereadores se há previsão da realização de rede de esgoto
na Rua Nilza da Silva situada no Bairro da Olaria, a partir das residências
números 241, 251, 287, 261 e 289; de autoria dos Vereadores Adilson Seixas
PDT e Vereadora Rosane Costa PDT. PEDIDO DE INFORMAÇÃO nº 047/2017
- que seja encaminhada ao Chefe do Executivo Municipal para que seja
informado se já foi feita a divisória no Centro de Bem-Estar Animal e Controle
de Zoonoses (Antigo Mercado Público) e se já foram providenciados os outros
itens exigidos pelo Conselho de Medicina Veterinária para colocar em
funcionamento o referido Centro; de autoria da Vereadora Rosane Costa PDT e
Vereador Adilson Seixas PDT. PEDIDO DE INFORMAÇÃO nº 048/2017 - que
seja encaminhada ao Executivo Municipal – Secretaria de Obras e Transportes
para que seja informado, detalhadamente, o roteiro semanal, constando os
horários da coleta do lixo doméstico em nosso Município; de autoria da
Vereadora Rosane Costa PDT e Vereador Adilson Seixas PDT. PEDIDO DE
PROVIDÊNCIAS nº 126/2017 - que seja encaminhado ao executivo – Secretaria
de Obras e transportes, para que a mesma faça uma vistoria na Escola Maria
Odessa Petrarca, na localidade do Ibaré - 2º Distrito de Lavras do Sul; de
autoria dos Vereadores Jonatas DEM de Souza e Vereador Biramar Machado –
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DEM. PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS nº 129/2017 - seja encaminhado ao
Executivo Municipal – secretaria de Obras e Transportes para que sejam
adotadas medidas visando serviço de desentupimento dos dutos de
escoamento da ponte localizada na Avenida Coronel Galvão, que dá acesso à
Avenida Nove de Maio; de autoria da Vereadora Mariza Barreto PP, Vereador
Guto Bittencourt PP, Vereador Cadico La-Bella PP, Vereador Eduardo Luongo
PSB. PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS nº 130/2017 - que seja encaminhado ao
Executivo Municipal – Secretaria de Obras e Transportes para que seja feita a
substituição das lâmpadas queimadas da rede Pública do Ibáre – 2º Distrito
deste Município, bem como a colocação de reatores de 70 watts para melhor
conservação das lâmpadas, e melhora na iluminação; de autoria do Vereador
Biramar Machado DEM e Vereador Jonatas de Souza DEM. PEDIDO DE
PROVIDÊNCIAS nº 131/2017 - que seja encaminhado ao Executivo Municipal –
Secretaria de Obras e Transportes para que seja feita colocação de lâmpadas
nas ruas João Pinheiro, travessa Antenor Castro, no Bairro Dr. Bulcão; Rua
Barão do Rio Branco nº 03, que dá acesso à residência do Senhor Francisco
Bassini; de autoria dos Vereadores Jonatas de Souza DEM e Vereador Biramar
Machado DEM. PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS nº 132/2017- que seja
encaminhado ao Executivo Municipal – Secretaria de Obras e Transportes para
que seja feito o patrolamento e a compactação do solo bem como a canalização
com bueiros e onde for necessário, o início da Rua Barão do Rio Branco nº 03;
de autoria dos Vereadores Jonatas de Souza DEM e Vereador Biramar
Machado DEM. PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS nº 133/2017 que seja
encaminhado ao Executivo Municipal – Secretaria de Obras e
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Transportes para que sejam colocadas lâmpadas nos postes de luz localizados
na Av. José Cacildo Delabary a partir da residência nº 330, onde consta os
referidos postes sem iluminação; de autoria dos Vereadores Rosane Costa PDT
e Vereador Adilson Seixas PDT. PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS nº 134/2017 seja encaminhado ao Executivo Municipal– Secretaria de Obras e Transportes
para que providencie a substituição de lâmpadas nas seguintes localidades:
Rua João Moreira, em frente à AABB e Brigada Militar e Entrada da Vila Dr.
Bulcão; de autoria dos Vereadores Eduardo Luongo PSB, Vereador Guto
Bittencourt PP, Vereadora Mariza Barreto PP. PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS nº
135/2017 - seja encaminhado ao Executivo Municipal – Secretaria de Obras e
Transportes para que seja inserida no cronograma de atividades da Secretaria
acima mencionada, a instalação de corrimãos, nos dois lados, na entrada do
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Cemitério Municipal; de autoria dos Vereadores Guto Bittencourt PP – Vereador
Cadico La-Bella PP, Vereadora Mariza Barreto PP, Vereador Eduardo Luongo
PSB. Leitura das CORRESPONDÊNCIAS: Senado Federal respondendo ao
Ofício 031/2017 DC, Ofício 141/2017 GP – respostas das Matérias aprovas na
sessão do dia 24 de abril – Indicações 041, 042, Pedido de Informação 032,
Pedido de Providências 114 e 115/2017. Terminado o Expediente a Presidente
passou a palavra para os vereadores no GRANDE EXPEDIENTE: O Vereador
Guto Bittencourt parabenizou a Sra. Ana Marcia Moreira pela presidência do
Partido Progressista de Lavras do Sul. Comunicou aos Vereadores que a
bancada do PP irá à Porto Alegre para um encontro com o Secretário de Obras
e Transportes do Estado e o assunto será a sinalização e buracos na estrada
357, que liga Lavras do Sul à Caçapava do Sul e referente a água do Cerrito,
onde tentarão avançar mais o fornecimento para os moradores do local. O
Vereador Biramar comunicou aos Vereadores que as máquinas da estrada que
ficaram de ir para o Ibaré, até o dia de hoje não chegaram na Comunidade. A
Vereadora Eva Mesa parabenizou a Sra. Ana Marcia Moreira pela presidência
do Partido Progressista. A Vereadora Eva Mesa perguntou ao Vereador Guto
Bittencourt se as obras nas casas da Vila Poty Medeiros já começaram e o
Vereador respondeu que não e aproveitou a palavra para parabenizar a
Vereadora Eva Mesa pelo trabalho feito nas Comunidades. A Vereadora
agradeceu e aproveitou para fazer um breve resumo das últimas reuniões de
bairros. Salientou um registro do Sr. Prefeito, feito nas reuniões das
Comunidades, onde o mesmo diz estar solucionando todos os problemas da
comunidade nesses primeiros meses de mandato, que pretende fechar o
primeiro ano como Prefeito eleito com suas metas concluídas. O Vereador
Adilson Seixas disse ter ido na reunião da Comunidade São José e foi
reivindicado pelos moradores da comunidade a limpeza do cemitério. O Sr.
Prefeito disse já ter providenciado esse pedido. O Vereador, no outro dia da
reunião, foi ao Cemitério e pode constatar que o lixo continuava no mesmo
local. A Vereadora Eva Mesa aproveitou para dizer que nem o lixo do cemitério
e nem a iluminação foram resolvidos e que o Executivo diz já ter providenciado
tais pedidos de providências. Relatou que há poucos dias foi em um velório e
que tiveram de usar lanternas para iluminar as carneiras. O Vereador Eduardo
Luongo parabenizou a Sra. Ana Marcia Moreira pela presidência do Partido
Progressista de Lavras do Sul. Disse que a política de Lavras pode ser um
exemplo a ser seguido, diferente da política do país. Elogiou os trabalhos que
estão sendo feitos nas comunidades, mas acha que
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precisa serem cumpridos. Que quando o Executivo promete matérias,
maquinários e outros equipamentos, deve ser cumprido, que passam meses e
nada é feito. Falou do problema das nossas estradas, que não sabe o por que o
DAER não dá a devida importância para as estradas da metade sul. O Vereador
Guto Bittencourt disse que o eleitor sempre cobra quando um Vereador sai do
Município, dizem que só querem se beneficiar com diárias, mas não sabem o
que os Vereadores trazem para a cidade, não sabem os benefícios que já
trouxeram, dando como exemplo o asfalto e a obra da ponte do hilário. O
vereador lembrou quando trouxe um Deputado para participar de uma audiência
pública e que teve público, que ele teve que buscar alguns motoristas para
participar da audiência. Disse que o povo cobra, mas não participa. A
Vereadora Rosane Costa manifestou-se dizendo que a Casa recebeu um
convite extensivo aos Vereadores para a Missa em memória ao Patrono da
Escola Municipal Dr. Crispim, dia 23 de maio, às 18 horas. Parabenizou a Sra.
Ana Marcia e registrou alguns presentes do Diretório eleito do Partido
Progressista de Lavras do Sul no Plenário. Parabenizou a Vereadora Eva Mesa
pelo trabalho feito nas comunidades de Lavras do Sul. A Presidente Rosane
disse ao Vereador Biramar que a informação que ela teve sobre as máquinas da
estrada estarem indo para o Ibaré foi direto do Prefeito. A senhora Presidente
relatou o evento que compareceu em Bagé, onde a Secretaria do Estado da
Agricultura e Pecuária esteve fazendo uma interiorização do Estado na cidade
de Bagé. Disse ter ficado muito chateada com a atitude do nosso Prefeito
quando entregou ao Secretário um ofício com a lei do “SIM” anexada, pedindo
pressa na reabertura do nosso Frigorífico e fez a entrega sem mencionar a
presença da Presidente da Câmara de Lavras do Sul e do Secretário Municipal
da Agricultura. A Vereadora disse que a Câmara fez um trabalho exemplar, junto
com a Comissão de Constituição, Justiça e Comissão de Saúde e Assessoria
Jurídica da Câmara, um trabalho feito para que tudo saísse dentro da lei e com
a máxima urgência e o Senhor Prefeito não deu o devido valor entregando
documentos sem a presença da Presidente da Câmara e nem do Secretário
Municipal da Agricultura. Não havendo mais nada a ser tratado no Grande
Expediente, a senhora Presidente concedeu INTERVALO de 10 minutos para
que logo voltassem para a ORDEM DO DIA: Em apreciação e regime de
votação o Requerimento 011/2017, aprovado por unanimidade. Em apreciação
e regime de votação a Indicação 051/2017, aprovado por unanimidade. Em
apreciação e regime de votação o Pedido de Informação 043/2017, aprovado
por unanimidade. Em apreciação e regime de votação o Pedido de Informação
044/2017, aprovado por unanimidade. Em apreciação e regime de votação o
pedido de Informação 045/2017, aprovado por unanimidade. Em apreciação e
regime de votação o Pedido de Informação 046/2017, aprovado por
unanimidade. Em apreciação e regime de votação o Pedido de Informação
047/2017, aprovado por unanimidade. Em apreciação e regime de votação o
pedido de Informação 048/2017, aprovado por unanimidade. Em apreciação o
Pedido de Providência 126/2017, aprovado por unanimidade. Em apreciação o
Pedido de Providências 129/2107, aprovado por unanimidade. Em apreciação
e regime de votação o Pedido de Providências 130/2017, aprovado por
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unanimidade. Em apreciação e regime de votação o Pedido de Providências
131/2017. O Vereador Eduardo Luongo solicitou a retirada do Pedido de
Providências 134/2017 da pauta, sendo ele, o proponente da Matéria, e que no
pedido pede lâmpadas na Rua João Moreira em frente à AABB e Brigada
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Militar, praticamente o mesmo que está sendo apresentado no Pedido de
Providências 131/2017. Pergunta ao Vereador Jonatas, proponente do Pedido
de Providências 131/2017 se pode incluir no texto de sua matéria a Rua João
Moreira em frente a AABB e Brigada Militar. Aceito pelo Vereador Jonatas de
Souza e pelo vereador Biramar Machado. Sendo retirado o Pedido de
Providências 134/2017 da pauta da sessão. Aprovado por unanimidade com a
ressalva do Vereador Eduardo Luongo o Pedido e Providências 131/2017. Em
apreciação e regime de votação o Pedido de Providências132/2017, aprovado
por unanimidade. Em apreciação e regime de votação o pedido de
Providências 133/2017, aprovado por unanimidade. Terminada as matérias da
Ordem do Dia a Senhora Presidente passou a palavra ao Vereadores para as
CONSIDERAÇÕES FINAIS: A Vereadora Mariza Barreto saudou todos que
estavam no Plenário e em especial a Sra. Ana Marcia Moreira e demais eleitos
da nova Diretoria da Executiva do Partido Progressista de Lavras do Sul e
salientou a amiga e colega, Professora Eliza Perguer eleita Mulher Progressista
e Presidente da ala jovem do Partido Progressista, Milena Saraiva. Vereador
Guto Bittencourt disse ter ouvido rumores que o Presídio Municipal vai fechar e
que seria um grande prejuízo para Lavras do Sul, pois fechando o Presídio,
fecha o Fórum, a Delegacia e a Promotoria. Disse que vai aproveitar sua ida a
Porto Alegre para pedir aos deputados da sua bancada que interfiram contra
essa decisão. Pediu que os vereadores se unam e façam o mesmo. Vereador
Adilson Seixas pediu que o Executivo Municipal dê mais atenção aos pedidos
dos Vereadores. Vereador Eduardo Luongo saudou todos da nova Diretoria do
PP que se fazem presentes no Plenário, desejou uma boa gestão política. A
Senhora Presidente registrou sua presença, da Vereadora Mariza Barreto e do
vereador Jonatas Souza na inauguração das novas obras do Instituto Dr.
Bulcão. Registrou o bom trabalho que está sendo feito pelo Coordenador de
Educação, Sr. Aristides Costa, disse que além dos recursos destinado que
inauguraram as obras, está sendo destinado para o Instituto Dr. Bulcão um
recurso de setecentos mil reais (R$ 700.000,00), sendo este valor um recurso
que a escola pode investir onde ela achar necessário; e registrou também as
obras em andamento Escola Estadual Licínio Cardoso. Falou para o vereador
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Guto Bittencourt que a Presidência desta Casa já está redigindo um ofício para
o Desembargador Dr. José Aquino Flores de Camargo, para falar sobre o
possível fechamento do Presídio e lembrou que o desembargador, quando veio
à Câmara de Vereadores, onde foi homenageado, disse que “enquanto ele
estiver no Tribunal de Justiça, nada mais sairá de Lavras do Sul”. Nada mais há
tratar a Presidente em nome de Deus, encerrou a presente sessão ordinária.
SALA SEVERINO SILVEIRA, EM 22 (VINTE E DOIS) DE MAIO DE 2017 (DOIS
MIL E DEZESSETE).
Vereador BIRAMAR MACHADO GOULART
1º Secretário

Vereadora ROSANE COSTA
Presidente

Rua Adão Teixeira da Silveira, 396 – Cep: 97390-000 – Lavras do Sul - RS

7

