ATA Nº 026/2017
Sessão Ordinária, Presidência da Vereadora
Rosane Costa e Vereador Biramar Machado
Goulart, 1º Secretário.
Aos dezenove (19) dias do mês de junho 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 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 025/2017, aprovada pela maioria, com
ausência justificada do Vereador Jonatas de Souza. A Presidente solicitou a
leitura do EXPEDIENTE: PEDIDO DE INFORMAÇÃO nº058/2017 - que seja
encaminhado ao Chefe do Executivo Municipal – para que informe a respeito da
Indicação 27/2017, encaminhado por este Vereador, juntamente com a
Vereadora Rosane Costa, que solicita estudo para criação do Departamento de
Limpeza Urbana; de autoria do Vereador Adilson Seixas PDT. PEDIDO DE
INFORMAÇÃO nº 059/2017 - que seja encaminhado ao Chefe do Executivo
Municipal – para que seja enviado a esta Casa Legislativa, lista constando o
quadro total de Servidores Municipais e seus respectivos cargos; de autoria dos
Vereadores Eduardo Luongo PSB, Vereador Guto Bittencourt PP, Vereadora
Mariza Barreto PP. PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS nº 151/2017 – Que seja
encaminhado ao Executivo Municipal - Secretaria de Obras e Transportes para
que seja recolhida para o parque de máquinas deste Município a “Volante” que
se encontra na localidade das Quatro Estradas no 2º Distrito deste Município;
de autoria dos Vereadores Biramar Machado DEM e Vereador Jonatas da Rosa
DEM. PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS nº 152/2017 – Que seja encaminhado ao
Executivo Municipal - Secretaria de Planejamentoe setor de Engenharia para
que seja providenciado calçamento na Rua Areno Leivas, Bairro Hospital; de
autoria do Vereador Adilson Seixas PDT. PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS nº
153/2017 – Que seja encaminhado ao Executivo Municipal – Secretaria de
Obras e Transportes para que sejam adotadas medidas visando dar boas
condições de trafegabilidade à Rua Severino Silveira, localizada no Bairro
Jacinto Gomes Filho – Cohab; de autoria dos Vereadores Cadico La-Bella PP,
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Vereador Guto Bittencout PP, Vereadora Mariza Barreto PP, Vereador Eduardo
Luongo PSB. PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS nº 154/2017 – Que seja
encaminhado ao Executivo Municipal – Secretaria de Obras e Transportes para
que sejam adotadas medidas visando ao patrolamento da estrada da localidade
de Jaguari II, dando boas condições de trafegabilidade; de autoria da Vereadora
Mariza Barreto PP, Vereador Guto Bittencout PP, Vereador Cadico La-Bella PP,
Vereador Eduardo Luongo PSB. CORRESPONDENCIAS: Ofício GP 186/2017
do Executivo respondendo as seguintes matérias: Requerimento 011/2017,
Pedidos de Informações 043, 044, 045, 046, 047, 048/2017; Indicação
051/2017; e Pedidos de Providências 126, 129, 130, 131, 132, 133, 135/2017.
Terminada a leitura do expediente a Senhora Presidente passou a palavra para
os vereadores no GRANDE
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EXPEDIENTE: Vereador Guto Bittencourt disse ter participado da reunião do
PPA na Câmara de Vereadores e pediu que as metas de 2018/2021 fosse
possível ser aumentado os valores repassados para Assistência Social do
Município, disse que R$ 40.000,00 (quarenta mil reais) é muito pouco para as
necessidades como: cestas básicas, auxílio funerária, dentre outras. Disse que
esse valor precisa ser revisto. Vereador Biramar Machado fez críticas ao
secretário de Obras e Transportes do Município, falou que a maioria dos
pedidos feitos pela Câmara não estão sendo atendidos. Disse que o Subprefeito
do Ibaré está fazendo de tudo para solucionar as necessidades da comunidade
do Ibaré mas mesmo assim, necessita da colaboração da Secretaria de Obras e
Transporte do Município. Disse que cobra e vai seguir cobrando do Executivo,
obras pequenas, simples e que podem ser perfeitamente atendidas. Disse que o
Secretário posta das redes sociais as obras feitas, mas que não é ele quem
executa. Vereadora Eva Mesa perguntou ao Vereador Guto Bittencourt se a
Obra na sanga da Poty Medeiros já foi concluída como foi prometido pelo
Executivo na última reunião de bairro. O Vereador Guto Bittencourt disse que
nada foi feito e que já vai agendar uma reunião para que os Vereadores cobrem
do Prefeito a obra acima citada. A Vereadora Eva Mesa disse que o Secretário
de Obras e Transportes deveria juntar todos os pedidos feitos pelos Vereadores
e mandar uma única resposta, pois todas as respostas são as mesmas para os
pedidos encaminhados por esta casa. A presidente da Casa disse que além da
reunião do PPA, também se fez presente na reunião do Comude, realizada na
mesma manhã da reunião do PPA, às 10 horas da manhã, e ficou decidido que
a reunião do Comude será realizada sempre na última segunda-feira do mês,
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sempre as 10 horas da manhã, na Câmara de Vereadores. A Presidente sugeriu
aos Vereadores o envio de um ofício ao Executivo perguntando sobre a obra da
sanga da Poty Medeiros, todos concordaram. A Presidente perguntou ao
Vereador Eduardo Luongo, Presidente da Comissão de Constituição e Justiça
sobre o Decreto referente a Vigilância Sanitária. Disse que está sendo cobrada
pelos comerciantes e os mesmos culpam a Câmara e não o Executivo pelo não
cumprimento do Decreto. O Vereador Eduardo Luongo disse não ter sido
informado de nada referente a este assunto e sugeriu a Casa Legislativa marcar
uma reunião com O chefe do Executivo, Secretário de Obras, responsáveis pela
Vigilância Sanitária do Município, Secretária de Saúde para que todos
respondam a todas as dúvidas referente ao projeto de Lei do Serviço de
Inspeção Municipal e de quando o Decreto começará a funcionar. Todos
concordaram em marcar uma reunião com o Executivo para sanarem as dúvidas
que a Casa Legislativas tem. A Presidente disse que recebeu uma resposta
referente as divisórias para as Salas do Bem-Estar Animal e a resposta só
refere as divisórias e não aos outros itens solicitados. A Presidente solicitou que
o seu pedido seja reencaminhado ao Executivo Municipal, para que a Secretaria
do Meio Ambiente e Secretaria Jurídica para uma resposta completa. A
Presidente disse que no próximo 7 de junho do corrente ano estará fazendo
uma visita a cidade de Caçapava do Sul o Senhor Secretário Estadual de
Segurança Pública, Senhor Cesar Schirmer, onde tratará de vários assuntos
referente a segurança pública, um deles é sobre a construção de um novo
Presídio na cidade de Caçapava. Convidou os Vereadores para aproveitarem a
visita do Secretário e reivindicarem a permanência do Presídio Estadual em
Lavras do Sul, pois todos sabem que tem comentários de
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um fechamento do nosso Presídio. Terminada as manifestações, deu-se início a
ORDEM DO DIA: Colocado em apreciação individualmente os Pedidos de
Informações nº 058 e 059/2017, ambos aprovados pela maioria, com ausência
do Vereador Jonatas de Souza. Colocados em apreciação individualmente os
Pedidos de Providências nº151,152, 153 e 154/2017, todos aprovados pela
maioria, com ausência do Vereador Jonatas de Souza. Terminada a Ordem do
Dia a senhora Presidente passou a palavra aos nobres Vereadores para as
CONSIDERAÇÕES FINAIS: não havendo manifestações, a Senhora
Presidente, em nome de Deus e da Constituição Federal, encerrou a presente
Sessão Ordinária. Nada mais há tratar a Presidente em nome de Deus,
encerrou a presente sessão ordinária.
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SALA SEVERINO SILVEIRA, EM 19 (DEZENOVE) DE JUNHO DE 2017 (DOIS
MIL E DEZESSETE).
Vereador BIRAMAR MACHADO GOULART
1º Secretário

Vereadora ROSANE COSTA
Presidente
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