ATA Nº 032/2017.
Sessão Ordinária, Presidência da Vereadora
Rosane Costa e Vereador Biramar Machado,
1º Secretário.
 Aos trinta e um (31) dias do mês de julho do ano de dois mil e dezessete, às
12 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
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 031/2017, aprovada por unanimidade. Leitura do
EXPEDIENTE: PROJETO DE LEI Nº 034/2017 - Oriundo do Executivo que
Autoriza a inclusão de Ação no Anexo de Metas e Prioridades do PPA
2014/2017 e da LDO 2017 e a abertura de Crédito Adicional Especial, para
execução do Convênio a ser firmado com a SUSEPE, no valor de R$
15.000,00, no Orçamento vigente da Secretaria de Obras. Encaminhado
para a Comissão de Constituição e Justiça e Comissão de Finanças e
Orçamento para emitirem os referidos Pareceres. PROJETO DE LEI nº
036/2017 - Oriundo do Executivo que Abre Crédito Suplementar no valor de
R$ 61.000,00 (Sessenta e Um mil reais), no Orçamento Vigente da Câmara
Municipal de Vereadores. Encaminhado para a Comissão de Constituição e
Justiça e Comissão de Finanças e Orçamento para emitirem os referidos
Pareceres. REQUERIMENTO nº 18/2017 – Que seja encaminhado ao
Executivo Municipal – Secretaria de Saúde. Que o Executivo Municipal,
através da Secretaria de Saúde, encaminhe a lista de todos os programas e
convênios/ações ativos, disponibilizados em níveis federal e estadual,
relativos à melhoria da saúde da nossa população, assistida pelo Sistema
Único de Saúde- SUS. * Ainda, que seja remetida a lista de todos os
programas desenvolvido nas últimas duas gestões; de
autoria dos
Vereadores Guto Bittencourt PP, Vereador Cadico-Labella PP, Vereadora
Mariza Barreto PP e Vereador Eduardo Luongo PSB. MOÇÃO nº 010/2017
– Que seja encaminhada através da Mesa Diretora desta Casa MOÇÃO DE
CONGRATULAÇÕES ao Excelentíssimo Senhor Giovani Amestoy – Prefeito
de Caçapava do Sul, por ter sido eleito Presidente da Associação Gaúcha
de Municípios – AGM, na noite da última quarta-feira, 26 em Porto Alegre;
de autoria da Vereadora Rosane Costa PDT e Adilson Seixas PDT.
INDICAÇAÕ nº 075/2017 Que seja encaminhado ao Executivo Municipal –
Secretaria de Obras e Transportes para que seja organizado o espaço
externo na área externo do cemitério realizando: 1- Demarcação do
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estacionamento, eis que um veículo mal estacionado retira a vaga de outro;
2- Estabeleça onde são as vagas para idoso ou deficiente físico; 3Estabeleça ponto taxi; 4- Estabeleça que na rua de cima que dá acesso ao
portão seja proibido estacionar; 5- Estabeleça onde poderão, se instalar
ambulantes na época de finados; de autoria do Vereador Jonatas Rosa de
Souza DEM. INDICAÇÃO nº 076/2017 - Que seja encaminhado ao
Executivo Municipal
– Secretaria de Obras e Transportes onde os
vereadores Indicam a necessidade de uso de E.P.I., Equipamento de
Proteção Individual – para os Servidores do Município que necessitam usar
esses equipamentos NR6 – Norma regulamentadora do Ministério do
Trabalho, em anexa; de autoria dos Vereadores Biramar Machado DEM e
Vereadora Eva Mesa PMDB. INDICAÇÃO nº 077/2017 - Seja concedido
pela Mesa Diretora desta Casa, através de Decreto Legislativo, o Título de
Cidadã à Senhora Rosane Medeiros Da Silveira De autoria dos Vereadores
Guto Bittencourt PP, Vereador Cadico La-Bella PP, Vereadora Mariza
Barreto PP e Vereador Eduardo Luongo PSB. INDICAÇÃO nº 078/2017 Que seja encaminhado ao Executivo Municipal – Setor Competente que seja
realizado um estudo para instituir Campanha de Incentivo para aumento de
arrecadação do IPVA no Município; de autoria dos Vereadores Adilson
Seixas PDT e Vereadora Rosane Costa PDT. INDICAÇÃO nº 079/2017 Que
seja encaminhado ao Executivo Municipal – Setor de Trânsito que seja feito
um estudo para pintura do meio-fio, como consta nas Leis de Trânsito,
assim como a pintura de uma faixa de segurança entre as Ruas Adão
Teixeira da Silveira, Rua Osvaldo Aranha e Tua Dom Bosco, principalmente
em frente à Escola Dr. Crispim; de autoria dos Vereadores Adilson Seixas
PDT e Vereadora Rosane Costa PDT. PEDIDO DE INFORMAÇÕES nº
86/2017 - Que seja encaminhado ao Executivo Municipal – Secretaria de
Obras e Transportes que nos seja informado qual o andamento do Pedido
de Providências nº 128, que segue cópia em anexo, solicitado por estes
Vereadores. De autoria dos Vereadores Adilson Seixas PDT e Vereadora
Rosane Costa PDT. PEDIDO DE INFORMAÇÕES nº 87/2017 - Que seja
encaminhado ao Executivo Municipal – Secretaria de Obras e Transportes
que nos seja informado qual o motivo não está sendo realizada a coleta de
lixo na estrada 11 Lavras/Caçapava, próxima a entrada do Rincão dos
Rochas, como foi solicitado por estes Vereadores através da Indicação nº
016/2017; de autoria dos Vereadores Adilson Seixas PDT e Vereadora
Rosane Costa PDT. PEDIDO DE INFORMAÇÕES nº 88/2017 - Que seja
encaminhado ao Executivo Municipal – Setor competente. Que através do
setor competente, seja informada a esta Casa Legislativa quando o Estádio
Adão Teixeira da Silveira, estará em condições de uso; de autoria do
Vereador Eduardo Luongo PSB, Vereador Guto Bittencourt PP, Vereador
Cadico La-Bella PP e Vereadora Mariza Barreto PP. PEDIDO DE
INFORMAÇÕES nº 89/2017 - Que seja encaminhado ao Executivo
Municipal – Secretaria de Educação. 1) Que seja informado a esta Casa o
número de alunos matriculados na rede municipal de ensino. 2)Se houve
queda expressiva, o que pretende fazer o Executivo para evitar a migração
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de alunos para outras escolas? 3) Seja informado o número de alunos
matriculados no ano de 2012; de autoria dos Vereadores Mariza Barreto PP,
Vereador Guto Bittencourt PP, Vereador Cadico La-Bella PP e Vereado
Eduardo Luongo PSB. PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS nº 168/2017 - Que
seja encaminhado ao Executivo Municipal – Secretaria de Obras e
Transportes. Para que seja feito serviço de limpeza na vegetação
necessário nas laterais da estrada de João Câncio até o entroncamento da
estrada, de Três Estradas; de autoria do Vereador Biramar Machado DEM.
PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS nº 169/2017 - Que seja encaminhado ao
Executivo Municipal – Secretaria de Obras e Transportes para que seja
providenciado na pracinha e na quadra de esportes localizada na Praça das
Bandeiras, na Praça Carmem Bulcão de Lima o que segue: 1) manutenção
dos brinquedos da pracinha em especial a escada da casinha do
escorregador que encontra-se faltando um dos degraus; 2) que seja
realizada a manutenção da tela de proteção localizada atrás da trave
direcionada para a rua João Luchsinger Bulcão; e 3) que seja recolocado
uma tela de proteção ou portão na entrada de acesso para a quadra de
esporte; de autoria do Vereador Jonatas Rosa de Souza DEM e Vereadora
Rosane Costa PDT. PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS Nº 170/2017 - Que seja
encaminhada ao Executivo Municipal – Setor de Trânsito que seja
providenciado reparos na placa de PARE que está localizada entre as Ruas
Adão Teixeira da Silveira e Rua Osvaldo Aranha; de autoria dos Vereadores
Adilson Seixas PDT e Vereadora Rosane Costa PDT. PEDIDO DE
PROVIDÊNCIAS nº 171/2017 - Que seja encaminhada ao Executivo
Municipal - Secretaria de Saúde. Que a Secretaria de Saúde investigue e
tome as providências cabíveis no sentido do Senhor José Teixeira,
Subprefeito, explicar o real motivo de não ter prestado socorro a um cidadão
que estava trabalhando em uma propriedade localizada no 2º Distrito; de
autoria dos Vereadores Guto Bittencourt PP, Vereadora Eva Mesa PMDB e
Vereador Biramar Machado DEM. CORRESPONDENCIAS: Ofício 009/2017
– Setor de Cadastro e Arrecadação Prefeitura Municipal de Lavras do Sul –
Resposta
do
Pedido
de Informação 076/2017. Leitura das
Correspondências: Ofício GP 239/2017 – respostas das matérias
aprovadas na sessão Ordinária do dia 03 de julho de 2017. Indicações 70,
71 – Pedidos de Informações 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74 e 75, todos
de 2017; Ofício GP 242/2017 – resposta da matéria aprovada na sessão
Ordinária do dia 26 de junho de 2017. Indicação 67/2017; Ofício GP
247/2017 – respostas das matérias aprovadas na sessão Ordinária do dia
10 de junho de 2017. Indicação 72, Informações 76,77, 78 e 79/2017,
Pedido de Providência 159, 160,161 e 162/2047; Ofício REAT/RS – Correio
respondendo uma reclamação datada de 20 de junho 2017 – pelo ofício
04/2017. Oficio 014/2017 – Secretarias de Finanças – Atendendo
determinações legais estabelecidas na LC 101/00, estamos encaminhando
os relatórios RREO 0 3º Bimestre 2017 e RGF do 1º semestre de 2017.
Terminada as matérias do Expediente a Senhora Presidente passou a
palavra para os Vereadores no GRANDE EXPEDIENTE: Vereador Biramar
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Machado manifestou seu descontentamento com as respostas
encaminhadas pelo Executivo Municipal, principalmente a resposta que diz
que a estrada do Jaques até os Pinheiros já estão patroladas. O Vereador
corrige, dizendo que a última vez que a patrola passou nessas estradas foi
no período do carnaval, em fevereiro, falou sobre o que responderam sobre
a caixa d’água no Ibaré, dos pneus das máquinas niveladoras, que são
quase todos sucateados. Com a Palavra o Vereador Jonatas de Souza
explanou sobre a votação contrária do seu Requerimento apresentado e
votado na sessão ordinária do dia 24 de julho do corrente ano. O Vereador
apresentou para os vereadores a agenda de todos os compromissos feitos
em Porto Alegre, e todos foram para trazer benefícios a comunidade de
Lavras do Sul. O Vereador disse que teve o deferimento da Presidente da
Casa, assim julgou não estar indo contra o regimento Interno, se fazendo
ausente na Sessão ordinária. O Vereador Jonatas de Souza pede que seja
revisto o seu Requerimento e seja colocado em apreciação e votação
novamente na Ordem do Dia dessa Sessão Ordinária. A Vereadora Eva
Mesa justificou ter votado contra, pelo único motivo ter sido apresentado
pelo colega a convocação do Diretório dos Democratas em Porto Alegre, e
estranhou ele, como suplente, ter sido convocado e não o Vereador Biramar
Machado, que faz parte da Comissão de Saúde como Titular, não ter sido
convocado. O Vereador Guto Bittencourt parabenizou o Senhor Ricardo
Machado pelo trabalho feito junto a Sociedade Esportiva Independente junto
à comunidade lavrense. Disse estar contente com o Executivo Municipal
pelos trabalhos que estão sendo executados, principalmente na Vila Poty
Medeiros, pintura na ponte que liga as Avenidas Cel. Galvão e nove de
maio e sua iluminação. Falou que votou a favor do Requerimento por que
sabia que o vereador estava buscando boas notícias para o Município. Não
se arrepende de ter votado favorável ao Requerimento apresentado pelo
Vereador Jonatas de Souza. O vereador Guto falou sobre a lei dos taxis,
disse que realmente é uma lei antiga, de 1975, precisa de algumas
adequações, mas tem que ser com calma e terão a ajuda de alguns
Vereadores de Caçapava do Sul, que já tem um projeto pronto e com boas
adequações. A presidente da Casa falou sobre a resposta que a Câmara
recebeu do Executivo com relação a assinatura do decreto da Lei do SIM,
onde foi informada, na última reunião do COMDER,
pelo Veterinário
Marcelo e também estava presente o Secretário Municipal da Agricultura
que já tinha sido assinado o Decreto pelo Prefeito Municipal e que tinham
um prazo para as adequações até o dia 08 de setembro do corrente. Falou
que foi postado nas redes sociais que o Cartório Eleitoral estará atendendo
em Lavras do Sul no dia 25 de agosto do corrente ano. Comunicou aos
nobres Vereadores que recebeu da Senhora Mariluce Chagas, Presidente
do Rotary terra do Ouro o comunicado do encerramento dos trabalhos do
Rotary Terra do Ouro de Lavras do Sul. A senhora Presidente explanou
sobre a referência do Vereador Jonatas de Souza quando disse ter tido a
autorização da Presidente da Casa para viajar. Ela corrigiu o Vereador
dizendo que foi procurada pelo mesmo na sexta-feira a tarde onde falou
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sobre uma agenda em Porto Alegre e que não ir poder participar da sessão,
a Presidente pediu ao vereador que procurasse a Assessora Jurídica para
que orientasse o Vereador sobre sua ausência na sessão; sendo a
orientação favorável a viagem. Na segunda feira na primeira hora o
Vereador orientado pela Assessora Jurídica fez a entrega do Requerimento
para ser apreciado pelos Colegas na sessão; como determina a lei dos
subsídios, foi colocado em apreciação e votação na sessão Ordinária,
tendo sido rejeitado o seu requerimento. A Presidente disse que seguiu os
caminhos legais, apenas isso e que se o Vereador Jonatas tivesse
justificado no requerimento as reuniões que participou conforme trouxe os
atestados, acredita que até seria aprovado, e entende que o mesmo foi
rejeitado pela justificativa ser de uma convocação partidária. Com a palavra
o Vereador Eduardo Luongo. Disse que votou contra o requerimento por
entender errado um Vereador não estar presente em uma Sessão ordinária
por motivos partidários, e esse era o único motivo apresentado pelo
Vereador no seu requerimento. Falou sobre a resposta referente ao prazo
final da Lei do SIM, queria que fosse feito uma audiência pública na Casa
para analisarem bem esse assunto. A Presidente salientou que ainda tem
munícipes que acham que é culpa do Legislativo o atraso do Decreto. O
Vereador Eduardo Luongo fez um discurso sobre a trajetória da Sociedade
Esportiva Independente, 32 anos de um belo trabalho realizado junto aos
jovens esportistas de Lavras do Sul, elogiou especialmente o sr. Ricardo
Machado, Presidente do Independente. O vereador pediu que todos do
Plenário acompanhassem um breve depoimento feito por alguns esportistas
que fizeram parte da história do Independente, logo após foi entregue ao
Senhor Ricardo Machado um quadro, com um texto homenageando a
Sociedade Esportiva Independente pelos 32 anos de trabalho esportivo. A
senhora presidente elogiou a iniciativa do Vereador Eduardo Luongo e em
nome de todos da Câmara de Vereadores de Lavras do Sul, parabenizou o
senhor Ricardo Machado. Terminada a homenagem e não havendo
INTERVALO, a senhora Presidente deu início a ORDEM DO DIA: Em
apreciação o PARECER PROJETO DE LEI nº 025/2017 – Oriundo do
Executivo Municipal que “Altera a redação do Art. 99 da lei Municipal
2.630/2005, Regime Jurídico único, em votação o Projeto de Lei 25/2017,
aprovado pela maioria, com ausência do Vereador Adilson Seixas. Em
apreciação o PARECER PROJETO DE LEI nº 029/2017 – Que dispõe
sobre o Plano Plurianual para quadriênio 2018/2021 e dá outras
providências, colocado em votação o Projeto de Lei 29/2017, aprovado por
unanimidade. Em apreciação o PARECER PROJETO DE LEI nº 035/2017
Oriundo do Executivo Municipal que “Altera a Lei Municipal nº 1.319, de 30
de dezembro de 1992”, aprovado por unanimidade. Em apreciação o
Requerimento nº 18/2017, aprovado por unanimidade. Em apreciação a
Moção nº 10/2017, aprovada por unanimidade. Em apreciação
individualmente as Indicações nº 75, 76/2017, aprovadas por unanimidade.
Em apreciação a Indicação nº 77/2017, aprovada pela maioria, com
discordância dos Vereadores Eduardo Luongo e Vereador Adilson Seixas.
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Em apreciação individualmente as Indicações 78 e 79/2017, aprovadas por
unanimidade. Em apreciação individualmente os Pedidos de Informações
86, 87, 88 e 89/2017, aprovados por unanimidade. Em apreciação o Pedido
de Providências 168/2017, aprovado por unanimidade. Em apreciação o
Pedido de Providências 169/2017, aprovado por unanimidade com algumas
alterações propostas pelos Vereadores Jonatas de Souza, Vereadora
Rosane Costa e Vereador Adilson Seixas. Em apreciação o Pedido de
Providências 170/2017, aprovado por unanimidade. Em apreciação o
Pedido de Providências 171/2017, aprovado por unanimidade. Terminada a
Ordem do Dia a Senhora Presidente chamou atenção dos Vereadores que
já foi indicado dois Munícipes para o Título de Cidadão Lavrense e que
podem indicar somente mais um para este ano, sendo a data estipulada até
o dia 30 de setembro de 2017. A senhora Presidente passou a palavra aos
Vereadores para as CONSIDERAÇÕES FINAIS: Vereador Cadico La-Bella
relatou uma reunião que participou junto com os Vereadores Biramar
Machado e Adilson Seixas – Comissão de Agricultura desta Casa - mais o
Secretário Municipal de Agricultura onde o mesmo prestou contas da sua
secretaria dizendo já ter atendido mais de 283 pequenos agricultores e
tiveram mais de 744 horas trabalhadas. O vereador Guto Bittencort
manifestou sua tristeza com os dois votos contrários na indicação do nome
para o Título de Cidadão Lavrense, disse que nunca tinha presenciado em
sessão Ordinária, Vereadores serem contra alguém para Título de Cidadão
Lavrense. A Vereadora Mariza disse que democracia é isso, todos têm o
direito de discordar e concordar da forma que acharem convenientes e
disse ser correto a senhora Presidente deixar para outra Sessão a
apreciação e votação do requerimento do Vereador Jonas de Souza, é
preciso saber se pode ou não entrar com o requerimento novamente. Os
Vereadores Eduardo Luongo e Adilson Seixas justificaram o voto contrário a
Indicação do Vereador Guto Bittencourt. Não havendo mais nada a ser
tratado, a Senhora Presidente encerrou, em nome de Deus, a presente
Sessão Ordinária.
SALA “SEVERINO SILVEIRA, EM TRINTA E UM (31) DE JULHO DE DOIS
MIL E DEZESSETE (2017).
Vereador BIRAMAR MACHADO GOULART
COSTA
1º Secretário
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Vereadora ROSANE
Presidente
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