ATA Nº 42/2017
Sessão Ordinária, Presidência da
Vereadora Rosane Costa e Vereador
Biramar Machado, 1º Secretário.
Aos vinte e cinco (25) dias do mês de setembro 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 de Souza
(DEM),Vereador Adilson Seixas (PDT), Vereador Eduardo Luongo (PSB), sob a
Presidência da Vereadora Rosane Costa (PDT), que havendo “Quórum” e sob a
proteção de Deus e de acordo com a Constituição, declarou aberta a presente
Sessão. A Presidente Vereadora Rosane Costa, colocou em apreciação e
regime de votação a Ata nº 41/2017, aprovada por unanimidade. A Senhora
Presidente pediu a leitura do EXPEDIENTE: Oriundo do Executivo Municipal Projeto de Lei nº 57/2017 que: “Altera o valor de repasse e abre Crédito
Suplementar no valor de R$ R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais) no
Orçamento da Fundação Médico Hospitalar Dr. Honor Teixeira da Costa.".
Encaminhado para a Comissão de Constituição e Justiça, Comissão de
Orçamento e Finanças.A senhora presidente indefiriu o Pedido de Urgência
solicitado pelo Presidente da FMHHTC, justificando que todos os Projeto de Lei
que tratarem de Orçamento, conforme o que determina o art. 62 da Constituição
Federal, não é aceito Pedido de Urgência. REQUERIMENTO nº 27/2017 – seja
encaminhado ao Executivo Municipal para que o mesmo solicite junto ao
Deputado Estadual Gilmar Sossella, Coordenador da Frente Parlamentar
Municipalista, o agendamento de audiência junto ao Diretor Geral do Daer para
tratar da obra de asfaltamento da ERS-357 a ERS-473 que liga Lavras do Sul
ao Município de Bagé; de autoria do Vereador Adilson Seixas PDT. PEDIDO DE
INFORMAÇÃO nº 84/2017 seja encaminhado ao Executivo Municipal –
Secretaria de Saúde – para que seja informado a esta casa legislativa o real
motivo do Dr. Rodrigo Machado ter participado da reunião realizada entre o
Poder Executivo e motoristas lotados na Secretaria Municipal de Saúde, no dia
11 de julho de 2017, no Plenarinho Municipal; de autoria dos membros da
Comissão permanente de Saúde, Meio Ambiente e Assistência Social –
Vereadores: Guto Bittencourt – Presidente, Vereadora Eva Mesa - Relatora,
Vereador Biramar Machado – Revisor. PEDIDO DE INFORMAÇÃO nº 120/2017
– que seja encaminhada ao Executivo Municipal – Secretaria de Planejamento
para que seja informado se foi inserido no Plano Plurianual, para a colocação
de letreiro de identificação em alvenaria com nome da cidade nos dois trevos
que dão acesso a Lavras do Sul; de autoria do Vereador Adilson Seixas - PDT.
(anexo o Pedido de restituição do pedido de Vistas da Vereadora Eva Mesa
PMDB). PEDIDO DE INFORMAÇÃO nº 124/2017 que seja encaminhado ao
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executivo Municipal – Secretaria de Obras e Transportes para que seja
informado se foi realizado estudo para reparos e melhorias em duas “Bocas de
Lobo” localizadas na Av. Cel. Galvão, próximas a Capela São José; de autoria
do vereador Adilson seixas PDT. PEDIDO DE INFORMAÇÃO nº 125/2017 que
seja encaminhado ao executivo Municipal – Secretaria de Obras e Transportes
para que seja informado a respeito da situação do zelador responsável pelo
Bairro Poty Medeiros; de autoria do Vereador Adilson seixas PDT. PEDIDO DE
PROVIDÊNCIAS nº 196/2017 que seja encaminhado ao Executivo Municipal –
Secretaria de Obras e Transportes para que seja retirado o lixo acumulado ao
lado da parada de ônibus, localizada próximo ao início da rua Bráulio Antônio
Dutra (antigo Beco Dez) e colocada uma placa de Proibido Colocar Lixo; de
autoria da vereadora Eva Mesa PMDB. PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS nº
197/2017 que seja encaminhado ao Executivo Municipal – Secretaria de Obras
e Transportes para que seja retirado o lixo e realizada capina junto ao meio fio
na quadra compreendida entre o Sindicato dos Trabalhadores Rurais e a ponte
sem guarda na rua Glênio Peres; de autoria da Vereadora Eva Mesa PMDB.
PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS nº 198/2017 que seja encaminhado ao Executivo
Municipal – Secretaria de Obras e Transportes para que seja providenciada a
colocação de suportes com lâmpadas na Rua Vicente Agosta, próxima a ERS357, denominada Rua João Francisco da Cunha Franco; de autoria do Vereador
Adilson Seixas PDT. PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS nº 1992017 que seja
encaminhado ao Executivo Municipal – Setor Competente para que seja que
seja destinado um lugar adequado para a colocação de animais soltos nas ruas
e nomeada equipe especializada para apreender, notificar e manter esses
animais sob a guarda do Município; de autoria da Vereadora Eva Mesa PMDB.
PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS nº 200/2017 seja encaminhado ao Executivo
Municipal – Secretaria de Obras e Transportes para que a secretaria tome as
medidas necessárias visando à limpeza interna do cemitério Municipal, bem
como na parte externa, local onde as velas são acesas; de autoria do Vereador
Guto Bittencourt PP, Vereadora Mariza Barreto PP, Vereador Eduardo Luongo
PSB. PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS nº 201/2017 seja encaminhado ao Executivo
Municipal – Secretaria de Obras e Transportes para que sejam adotadas
medidas visando à substituição das lâmpadas nos postes da rede de iluminação
pública na Rua Osvaldo Aranha, onde se fizer necessário; de autoria da
Vereadora Mariza Barreto PP, vereador Guto Bittencourt PP, Vereador Eduardo
Luongo PSB. CORRESPONDENCIA: Demonstrativo Simplificado do relatório
Resumido da Execução Orçamentária – julho/agosto 2017 – 4º Bimestre.
Terminado o expediente a senhora Presidente passou a palavra para os
Vereadores no GRANDE EXPEDIENTE: Com a palavra o Vereador Eduardo
Luongo parabenizando os festejos da Semana Farroupilha de Lavras do Sul e
registrou seu descontentamento com a falta de dinâmica e logística no que diz
respeito as estruturas de sanitários públicos e lixeiras nos locais dos eventos
festivos. Disse que a administração precisa trabalhar mais na conscientização
da limpeza pública. O vereador comentou sobre o Pedido de Urgência do
Projeto de Lei nº 57/2017, da Fundação Médico Hospitalar. Disse que esse tipo
de Projeto, que trata de pagamento de salários, precisa ser previsto com
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antecedência. Com a palavra o vereador Cadico La-Bella onde parabenizou a
administração pelos eventos da Semana Farroupilha de Lavras do Sul. Com a
palavra a Vereadora Mariza Barreto, onde convidou os Vereadores para o
evento que ela juntamente com as representantes das comunidades, no dia 12
de outubro do corrente ano, no clube dos Subtenentes, para o Outubro Rosa e a
Prevenção do Câncer de Mama, vão oferecer um café colonial e perguntou para
os colegas que querem colaborar com o Patrocínio de uma ou mais camisetas
para ser usada no evento. O Vereador Guto, no uso da palavra, disse que
gostaria de colaborar com duas camisetas no evento mencionado pela
Vereadora Mariza Barreto, parabenizou os festejos da Semana Farroupilha e
disse que ficou feliz em poder representar a Câmara de Vereadores na da
abertura do Rodeio Municipal. O vereador Eduardo Luongo pediu a parte ao
vereador Guto Bittencourt onde disse que também estava presente no Rodeio e
sequer o Prefeito ou Secretário de Turismo mencionou sua presença. Disse que
o Prefeito Municipal não deveria individualizar as participações dos Vereadores
nos eventos. O vereador Adilson Seixas, disse concordar plenamente com a
manifestação do Vereador Eduardo Luongo. O Vereador Guto Bittencourt disse
que o Secretário Municipal de Turismo disse que vai construir oito banheiros
públicos e fazer obras na volta da quadra da Praça das Bandeiras para que
fique melhor de atender os Munícipes nos próximos eventos. Com a palavra o
Vereador Biramar Machado. Disse que foi cobrado por vários Munícipes sobre a
precariedade das estradas no Município, principalmente no 1º Distrito –
localidade dos Pinheiros e Encerrados. Disse que leu uma reportagem no jornal
“A Palavra”, onde dizem que o Ibaré está sendo beneficiado com obras e
iluminação. Disse que as estradas estavam sendo arrumadas e o problema da
iluminação pública está resolvido. O vereador disse que era uma inverdade
sobre as estradas, pois estão péssimas, dificultando quem tem intenção de vir
Dom Pedrito, nem poder chegar no Ibaré e com relação a iluminação, realmente
foi resolvida, mas nada que não seja obrigação da Prefeitura pois disse que a
iluminação pública do Ibaré é paga pelos moradores da localidade. Com a
apalavra a Senhora Presidente parabenizou os festejos da Semana Farroupilha
no Município, disse que foi muito bem organizado. Registrou aos Vereadores
que não se fez presente na abertura do Rodeio Municipal por que esta Casa
não recebeu convite para a abertura. A Presidente disse que assim que viu
fotos nas redes sociais onde mostrava as autoridades no hasteamento das
bandeiras na abetura do Rodeio, entrou em contato com o Secretário Municipal
de Turismo registrando seu descontentamento pelo esquecimento, por não ter
encaminhado um convite para a Câmara de Vereadores. Disse que relatou ao
secretário que a Câmara sempre é parceira do Executivo nos eventos municipal,
sempre se fez presentes em todos que foi convidada, e disse aos Vereadores
que sempre que participa dos eventos salienta no palanque que “Esta Casa
está sendo representada” e não a “Presidente é a que representa a Câmara de
Vereadores” e sempre registra a presença dos Vereadores presentes. A
senhora Presidente agradeceu ao vereador Guto Bittencourt por ter
representado a Casa no referido evento e Vereador Eduardo Luongo por estar
presente no evento mencionado. A senhora Presidente confirmou presença no
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evento do dia 12 de outubro, organizado pela Vereadora Mariza Barreto e
representantes das Comunidades lavrense. Disse que vai colaborar com uma
camiseta. Comunicou a presença da Presidente Estadual dos Direitos da Mulher
do Rio Grande do Sul, no dia 24 de outubro, na quadra esportiva da Olaria,
onde junto com o Conselho Tutelar, parceiro do Evento, farão um café colonial e
palestras sobre a violência contra a Mulher. A senhora presidente disse que
recebeu um Whats do Sr. Prefeito Sávio Prestes, passando a assinatura que ele
fez, juntamente com o Estado do Rio Grande do Sul, na secretaria da
Modernização Administrativa dos Direitos Humanos onde se fala sobre a cessão
de uso da implantação da Creche. A senhora Presidente disse para o
Presidente da Comissão de Constituição e Justiça desta Casa, que ela, mais a
Assessora Jurídica da Câmara, fizeram um curso no Igam onde os temas
tratados foram na área jurídica e também sobre a tramitação de Projetos na
Câmara de Vereadores e foi muito bem explanado os casos de Regime de
Urgência, a presidente passou aos Vereadores uma frase citada pelo Dr. André
Barbi, que a presidente gostou muito, onde ele diz: “Não tem matéria urgente,
tem matéria atrasada”! Disse que nas alterações do regimento Interno, vai
sugerir que no próprio pedido de urgência, que tenham alguns critérios mais
específicos. Não havendo mais manifestações dos Vereadores, a senhora
presidente deu início a leitura da ORDEM DO DIA: Leitura do Parecer do
Projeto de Lei nº46/2017. Altera a redação do inciso V, do art. 69, da Lei
Municipal 3.074/2010, Plano Diretor. Em apreciação o Projeto de Lei nº
46/2017, aprovado por unanimidade. Em apreciação o Requerimento nº
27/2017, aprovado por unanimidade. Leitura do Ofício encaminhado pela
Vereadora Eva Mesa, restituindo o Pedido de Vistas do Pedido de Informação
120/2017. Em apreciação o Pedido de Informações nº 120/2017, o Vereador
Adilson Seixas solicita a retirada da matéria. Em apreciação os Pedidos de
Informações nº 124 e 125/2017, ambos aprovados pela maioria, com ausência
do Vereador Cadico La-Bella. Em apreciação o Pedido de Providências
nº196/2017, aprovado pela maioria com ausência do Vereador Cadico La-Bella.
Em apreciação os Pedidos de Providências 197, 198, 199, 200 e 201/2017,
todos aprovados por unanimidade. Terminada as matérias da Ordem do Dia, a
senhora Presidente passou a palavra para os Vereadores nas
CONSIDERAÇÕES FINAIS: A senhora Presidente sugeriu para o Vereador
Biramar Machado que sempre que ele encaminhasse matérias para o Executivo,
para que ele encaminha a secretaria de Obras e Transportes, que também seja
extensivo ao subprefeito do Ibaré. O vereador Biramar Machado, agradeceu a
sugestão mas acha que sendo o Subprefeito um CC do Prefeito, ele deveria
sempre comunicar os Pedidos dos Vereadores que venham beneficiar a
comunidade do Ibaré e não a Câmara de Vereadores.Não havendo mais nada a
ser tratado, a Senhora Presidente, sobre a proteção de Deus, encerrou a
presente Sessão Ordinária.
“SALA SEVERINO SILVEIRA” DA CÂMARA DE VEREADORES DE LAVRAS
DO SUL, 25 DE SETEMBRO DE 2017.
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Vereador BIRAMAR MACHADO GOULART
1º SECRETÁRIO
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Vereadora ROSANE COSTA
PRESIDENTE

