ATA Nº 023/2017.
Sessão Ordinária, Presidência da Vereadora
Rosane Costa e Vereador Biramar Machado
Goulart, 1º Secretário.
Aos vinte e nove (29) 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
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 022/2017, aprovada pela maioria, com ausência dos
Vereadores Biramar Machado e Vereador Jonatas de Souza. Logo deu-se início
a leitura do EXPEDIENTE: Projeto de Lei nº 013/2017 - do Executivo Municipal
que autoriza a inclusão de ação no Anexo de Metas e Prioridades do PPA
2014/2017 e na LDO 2017 e a abertura de Créditos Adicionais Especiais, no
valor de R$ 172.550,00, no orçamento vigente; encaminhado para a Comissão
de Constituição, Justiça, Segurança Pública e Direitos Humanos e Comissão
de Indústria, Comércio, Turismo, Finanças e Orçamento para emitirem os
Pareceres. INDICAÇÃO nº 052/2017 - que seja encaminhada ao Executivo
Municipal – Secretaria de Planejamento para que seja realizado estudo para
construção de passeio (calçada) na Av. José Cacildo Delabary; de autoria do
Vereador Adilson Seixas PDT e Vereadora Rosane Costa PDT. INDICAÇÃO nº
053/2017 - que seja encaminhada ao Executivo Municipal – Secretaria de
Planejamento e Secretaria de Obras e Transportes para que seja realizado
estudo para construção de uma parada de ônibus ao lado da Fazenda
Mantiqueira, na localidade da Mantiqueira, primeiro distrito deste Município; de
autoria do Vereador Adilson Seixas PDT e Vereadora Rosane Costa PDT.
INDICAÇÃO nº 054/2017 - 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 no cronograma das
respectivas secretarias a pavimentação nas laterais do Ginásio de Esportes
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Fernando Pellizzer Teixeira; de autoria da Vereadora Rosane Costa PDT e
Vereador Adilson Seixas PDT. INDICAÇÃO nº 055/2017 - que seja
encaminhada ao Chefe do Executivo Municipal para que seja realizado estudo
para realizar uma Concessão de Transporte Individual de Passageiros (Taxi)
com carro adaptado para cadeirantes; de autoria da Vereadora Rosane Costa
PDT e Vereador Adilson Seixas PDT. INDICAÇÃO nº 056/2017 - que seja
encaminhada ao Executivo Municipal – Departamento Municipal de Trânsito
para que seja realizado estudo para averiguar se há possibilidade da Rua Nilza
Teixeira da Silva, Bairro Olaria, ter estacionamento apenas de um lado da via
pública; de autoria do Vereador Adilson Seixas PDT. PEDIDO DE
INFORMAÇÃO nº 049/2017 - que seja encaminhada ao Executivo Municipal –
Secretaria de Educação para que seja informado a esta Câmara de Vereadores
quando será realizada as provas em nossas Escolas Estaduais e Municipais,
para a escolha do Prefeito, Vice-Prefeito e Vereadores Mirins de Lavras
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do Sul; de autoria da Vereadora Rosane Costa PDT e Vereador Adilson Seixas
PDT. PEDIDO DE INFORMAÇÃO nº 050/2017 - que seja encaminhada ao
Executivo Municipal – Assistência Social para que seja informado a este
Vereador qual o andamento da solução do problema que se encontra na
residência da Sra. Isaura Pereira, Rua Valdemar dos Santos, nº 331, Bairro
Olaria; de autoria do Vereador Adilson Seixas PDT. PEDIDO DE
PROVIDÊNCIAS nº 136/2017 - seja encaminhado ao Executivo MunicipalSetor
Competente para que seja feita a retirada da placa “PARE” que se encontra na
frente da Escola Licínio Cardoso, e que a mesma seja colocada na esquina Rua
1 Tiradentes com a Pires Porto, ao lado da Loja Alfhorria; de autoria do
Vereador Jonatas de Souza DEM, Vereador Biramar Machado DEM. PEDIDO
DE PROVIDÊNCIAS nº 137/2017 -que seja encaminhado ao Executivo
Municipal – Secretaria de Obras e Transportes para que seja feita a troca de
bueiros quebrados e onde se fizer necessário na estrada da Mantiqueira, em
frente à propriedade do senhor Francisco Abascal, como também na localidade
de Camaquã, perto da propriedade do senhor Silvio Vargas; de autoria do
Vereador Biramar Machado DEM, Vereador Jonatas de Souza DEM. PEDIDO
DE PROVIDÊNCIAS nº 138/2017 - seja encaminhado ao Executivo Municipal –
Secretaria de Obras e Transportes para que seja providenciada a colocação de
lâmpadas nos postes da continuação da rua Arlindo Paranhos, Bairro Promorar,
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mais precisamente no trecho compreendido entre as ruas José Magalhães e
Samuel de Souza; que seja retirado o lixo existente na rua citada acima; de
autoria da Vereadora Eva Mesa. PMDB. PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS nº
139/2017 - seja encaminhado ao Executivo Municipal – Setor competente para
que seja cumprido o Código de Posturas em seus Artigos 75 e 76, que tratam do
recolhimento dos animais soltos em logradouros públicos; de autoria da
Vereadora Eva Mesa PMDB. PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS nº 140/2017 - seja
encaminhado ao Executivo Municipal – Secretaria de Obras e Transportes para
que seja providenciada a colocação de uma trave de futebol e marcação na
quadra de esportes, consertos nos balanços da pracinha e reparos no telhado
de centro comunitário localizados no Bairro Poty Medeiros; de autoria do
Vereador Adilson Seixas PDT. CORRESPONDÊNCIAS: Ofício GP 154/2017
Executivo enviando cópia do Ofício 147/2017 entregue ao Secretário de
Agricultura, Pecuária e Irrigação do estado do RG do Sul, Sr. Ernani Polo. Ofício
159/2017 do Executivo Municipal respondendo as seguintes matérias:
Requerimento 008, Pedidos de Informação 034, 035, 036 e 037/2017,
Indicações 043, 044, 045, 046 e 047/2017, Pedidos de Providências 116, 117,
118, 119 e 120/2017. Ofício desta Casa encaminhado para a Diretora da Escola
Municipal Dr. Crispim de Souza Sra. Maria Alice Abascal, parabenizando pelos
35 anos de atividades, ocorrido no dia 23 de maio deste ano. Ofício 362/2017 –
Caixa Federal – Ag. Santa maria – RS Orçamentos Fiscal e da Seguridade
Social – Março/abril 2017 – 2º Bimestre – DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO
DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA. Terminada as
Matérias do Expediente a Senhora Presidente passou a palavra para os
Vereadores no GRANDE EXPEDIENTE: Vereador Guto Bittencourt manifestouse cumprimentando o Gerente da Agência do Banrisul de Lavras do Sul que se
fazia presente no Plenário, Sr. Claudisnei. Relatou sua viagem a Porto Alegre,
junto com seus colegas de Câmara e partido, Vereador Cadico La-Bella e
Vereadora Mariza
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Barreto. Conversaram com o Diretor da Corsan, Senhor Marcos Vinicius, onde o
mesmo pediu que fosse feito uma audiência pública para falarem sobre
tratamento de esgoto em Lavras do Sul. Agendaram uma ida à Porto Alegre no
dia seis de junho para trazerem uma verba de cento e doze mil reais destinada
para a construção da passarela na ponte da Av. Nove de Maio e tiveram uma
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reunião com os representantes do estado e regional de Bagé para tratarem
sobre Iluminação urbana do nosso município. Disse que foi agendado uma
audiência pública da Saúde do Município com início as onze horas na Câmara
de Vereadores e que esperou até as onze e meia e soube que a reunião
aconteceu depois do meio dia. O Vereador cobrou da Comissão de Saúde que
os horários devem serem cumpridos. Vereador Biramar Machado comentou que
se fez presente na Audiência Pública sobre as avaliações das metas fiscais do
primeiro quadrimestre de 2017, em cumprimento ao Art. 9º da LC 101. E
chamou sua atenção a decadência da arrecadação do IPVA do Município, o
Vereador quer saber do executivo as razões dessa queda de arrecadação. O
Vereador Seixas disse que em uma ida a Caçapava do Sul, foi ao Cartório e o
Sr. Rodrigo explicou que é muito complicado, quase impossível trazer um posto
de emplacamento aqui para Lavras, mas o que está acontecendo é falta de
conhecimento de quem adquire veículo. Disse que o comprador de veículo pode
ir a qualquer cidade para emplacar seu carro e levar comprovante de residência
que será emplacado na cidade que reside. O Vereador Eduardo Luongo se
mostrou preocupado com avaliação das metas de arrecadação que não foram
atingidas, que o cálculo chegou a trinta e sete e meio por cento de perdas no
IPVA. O Vereador Cadico La- Bella agradeceu a Presidente da Casa por
proporcionar aos Vereadores mais conhecimento, oferecendo Cursos de
qualidade sobre gestão pública. A Presidente, Vereadora Rosane Costa
cumprimentou os presentes e registrou a presença do Gerente do Banrisul Sr.
Claudisnei; justificou sua ausência na Audiência Pública do Orçamento por
motivos de ter participado da reunião do COMUDE – Conselho Municipal de
Desenvolvimento que foi realizada no mesmo horário; disse que foi eleita a
nova Diretoria, onde ficou composta da seguinte forma: Presidente: Daniele
Santos, Vice Presidente: Amilton Camargo, 1ª Secretária: Rosane Costa; 2ª
Secretária Mica Nobre; Tesoureiro: Jose Luis Póglia Lourenço e Alice Araldi e
Conselho Fiscal: Dalva Vieira, Claudia Lopes Garcia e Mariza Barreto; registrou
que representou a Câmara de Vereadores na missa em comemoração a
memória do Patrono da Escola Dr. Crispim no dia 23 do corrente e que não
tinha ninguém representando o Executivo Municipal; falou da audiência que
participou em Bage na manhã do dia 26 sobre os sinais da telefonia celular nas
zonas urbanas e rurais de nossa região e reivindicou que seja instalada uma
antena na estrada Lavras-Bagé alegando a precariedade da estrada e que os
carros da saúde e os universitários trafegam diariamente por ela. A Presidente
concedeu intervalo de dez minutos e após retomado os trabalhos passou para a
ORDEM DO DIA: Leitura do Parecer do Projeto de Lei nº 016/2017; em
apreciação o projeto e após em regime de votação foi aprovado por
unanimidade. Leitura do Parecer do Projeto de Lei nº 020/2017; em apreciação
e após votação foi aprovado por unanimidade. As Indicações nºs 052, 053, 054,
055 e 056/2017 colocadas em apreciação individualmente e apos, em regime de
votação individualmente, foram aprovadas. Os Pedidos de Informações 049 e
050/2017, colocados em apreciação e
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após regime de votação,individualmente, foram aprovados por unanimidade. Os
Pedidos de Providências nºs 136, 137, 138, 139 e 140/2017, colocados em
apreciação e após votação individualmente, foram aprovados por unanimidade.
Terminada as matérias da Ordem do Dia, a Senhora Presidente passou a
palavra para os Vereadores. Vereador Guto, disse que com relação ao pedido
de providências 139/2017, a lei existe e não está sendo cumprida e sobre a
compra da trave ele fez várias vezes tal pedido e não foi atendido, pode ser que
agora, que não precise mais licitação, o Executivo atenda o pedido. A
Vereadora Eva Mesa disse que quer que o Executivo cumpra o Código de
Postura do Município. Vereador Seixas disse que espera que o Executivo
comece a atender os pedidos dos Vereadores. A Presidente lembrou os
Vereadores dos feriados que estão por vir no mês de junho, dia 13 de junho,
feriado Municipal e 15 de junho feriado nacional. Disse que a Câmara vai
trabalhar normalmente dia 12 de junho, segunda-feira e quarta-feira, dia 14 de
junho. Farão o feriado de 13 de junho, dia do padroeiro de Lavras do Sul e 15
de junho, feriado de Corpus Cristhie e compensarão dia 16 de junho do corrente
ano. Todos os vereadores concordaram. Disse que quarta-feira, dia 31 de maio,
as 10 horas terá uma reunião da Mesa Diretora e que se os Líderes das
Bancadas tiverem algo a sugerir ou criticar que podem expor suas ideais.
ideias. Avisou que no mesmo dia 31, as 11h e 30 min será realizada no Plenário
da Câmara a Licitação para compra de materiais como: Guilhotina para papel,
Impressoras, Nobreik, duas cadeiras para bancadas, três aparelhos de ar
condicionado, um HD Externo, Desumidificador de papel. Nada mais há tratar a
Presidente em nome de Deus, encerrou a presente sessão ordinária.
SALA SEVERINO SILVEIRA, EM 29 (VINTE E NOVE) DE MAIO DE 2017 (DOIS
MIL E DEZESSETE).
Vereador BIRAMAR MACHADO GOULART
1º Secretário
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Vereadora ROSANE COSTA
Presidente
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