ATA Nº 48/2017
Sessão
Ordinária,
Presidência
da
Vereadora
Rosane
Costa
e
VereadorBiramar Machado, 1ºSecretário.
Aos trinta (30) dias do mês de outubro do ano de dois mil e dezessete, às 20 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 47/2017, aprovada com
ausência do vereador Eduardo Luongo. A Senhora Presidente deu início a leitura do
EXPEDIENTE: Projeto de Lei 64/2017 – Oriundo do Executivo Municipal.“Altera a
redação do parágrafo único do artigo 1º da Lei Municipal nº 3.488 de 14 de agosto
de 2017”– Encaminhado para a Comissão de Constituição e Justiça e Comissão de
saúde. Projeto de Lei 65/2017 – “Revoga a Lei Municipal nº 1847 de 20 de julho de
1999”. – Encaminhado para as Comissões: Constituição e Justiça e Finanças e
Orçamentos. INDICAÇÃO 104/2017 – que seja encaminhado ao Executivo Municipal
para que o mesmo estude e posteriormente elaborado projeto, para construção de
uma praça de lazer no espaço em frente à Gruta Nossa Senhora Maria de Loudes. De
autoria dos Vereadores: Eduardo Luongo PSB, Luis Augusto Bittencourt PP, Luis
Ricardo La-Bella PP, Vereadora Mariza Barreto PP.INDICAÇÃO 105/2017 – que seja
encaminhado ao Executivo Municipal – Secretaria competente para que seja realizado
estudo para elaboração de Projeto de Lei para dispor sobre a proibição do corte dos
serviços de fornecimento de energia elétrica e água no munícipio de Lavras do Sul. De
autoria do Vereador Adilson Seixas – PDT. PEDIDO DE INFORMAÇÃO 135/2017 –
que seja encaminhado ao Chefe do Executivo, setor competente para que seja
informado se já foi designado um funcionário para a Unidade de atendimento do
IPERGS em Lavras do Sul, e qual previsão para este assumir as atividades. De autoria
da Vereadora Eva Mesa PMDB.PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS 215/2017 – que seja
encaminhado ao Executivo Municipal – Secretaria de Obras e Transportes para que
seja providenciada uma carga de pedra na erosão que se criou na estrada do Jaguari
(1) no 2º Distrito deste município, perto da propriedade do Senhor Osmar Duarte
Silveira, conhecido como “Catusaba”. De autoria do Vereador Biramar Machado do
Democratas.PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS 218/2017 – que seja encaminhado ao
Executivo Municipal – Secretaria de Obras e Transportes para que a secretaria tome
as providências cabíveis no sentido de consertar parte da calçada onde há
desmoronamento do meio-fio, na Rua Maurício José Teixeira, quadra entre as Ruas
Barão do Rio Branco e entrada do Bairro Cohab. De autoria dos Vereadores Guto
Bittencourt PP, Cadico La-Bella PP, Mariza Barreto PP, Eduardo Luongo PSB.PEDIDO
DE PROVIDÊNCIAS 219/2017 – seja encaminhado ao Executivo Municipal –
Secretaria de Obras e Transportes para que a Secretaria tome as providências
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cabíveis no sentido de colocar bueiros onde se fizerem necessários, principalmente
nos locais onde dão acesso às residências da Rua Dolores Abascal, antigo “Passo das
Tropas”. De autoria dos Vereadores: Guto Bittencourt PP, Cadico La-Bella PP, Mariza
Barreto PP, Eduardo Luongo PSB.PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS 220/2017 – seja
encaminhado ao Executivo Municipal – Secretaria de Obras e Transportes para que
sejam tomadas medidas visando conserto no calçamento na Rua Adão Teixeira da
Silveira, na quadra compreendida entre as ruas Maria Barcelos de Souza e Borges de
Medeiros, mais precisamente em frente às residências de nºs 167, 181 e 191, onde se
encontram deslocamento de pedras do calçamento. De autoria dos Vereadores: Mariza
Barreto PP, Guto Bittencourt PP, Cadico La-Bella PP, Eduardo Luongo PSB. PEDIDO
DE PROVIDÊNCIAS 221/2017 – que seja encaminhado ao Executivo Municipal –
Secretaria de Obras e Transportes para que a Secretaria adote as medidas cabíveis
visando ao patrolamento da Rua Herondino de Castro Ferreira, no Bairro Alto Alegre.
De autoria dos Vereadores: Guto Bittencourt PP, Cadico La-Bella PP, Mariza Barreto
PP, Eduardo Luongo PSB. PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS 222/2017 – que seja
encaminhado ao Executivo Municipal – Secretaria de Obras e Transportes para que
sejam tomadas providências no sentido de recuperar, realizando um serviço de
colocação de cimento nos buracos da ponte localizada na Rua Coronel Meza, Tenente
Coronel Edson Goggia, que dá acesso ao Bairro Militrar e que seja feita uma rigorosa
vistoria nos pontilhões localizados na nossa cidade (rua Ricardo de Souza, próximo ao
CBEM, Rua Alexandre Silveira, próximo ao Ginásio Municipal Fernando Pellizer
Teixeira, etc) no que tange, principalmente, às cabeceiras e tomadas as providências
cabíveis para a sua recuperação. De autoria dos Vereadores: Cadico La-Bella PP,
Guto Bittencourt PP, Mariza Barreto PP, Eduardo Luongo PSB.PEDIDO DE
PROVIDÊNCIAS 223/2017 – que seja encaminhado ao Executivo Municipal –
Secretaria de Obras e Transportes para que seja feito reparos na Rua maria Tereza
Borges, onde ali criou-se uma erosão, causando transtorno aos usuários da referida
rua. De autoria do Vereador Biramar Machado – DEM. PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS
224/2017 – que seja encaminhado ao Executivo Municipal – Secretaria de Obras e
Transportes para que seja providenciado o patrolamento e cascalhamento, onde se
fizer necessário, na estrada do passo da Pedra no 2º Distrito deste município. De
autoria do Vereador Biramar Machado – DEM.PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS 225/2017
–que seja encaminhado ao Executivo Municipal – Secretaria de Obras e Transportes
para que seja providenciada operação tapa-buraco nas estradas da Nazária e Passo
das Tunas, no 1º Distrito deste Município. De autoria do Vereador Biramar Machado –
DEM.PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS 226/2017 – que seja encaminhado ao Executivo
Municipal – Secretaria de Obras e Transportes para que sejam providenciadas, com a
máxima brevidade, a manutenção e reposição de lâmpadas dos banheiros públicos
situados atrás da Igreja Matriz Santo Antônio. De autoria dos Vereadores: Eduardo
Luongo PSB, Augusto Bitencourt PP, Luis Ricardo La-Bella PP, Mariza Barreto
PP.PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS 227/2017- que seja encaminhado ao Executivo
Municipal – Secretaria de Obras e Transportes para que seja providenciada a
colocação de iluminação pública na Rua Galvão Brito Darmas. De autoria do Vereador
Jonatas de Souza DEM. PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS 228/2017 – que seja
encaminhado ao Executivo Municipal – Secretaria de Obras e Transportes para que
seja incluído no cronograma da Secretaria de Obras e de Transportes a manutenção
da rua Severino Silveira situada no Bairro Cohab. De autoria da Vereadora Rosane
Costa PDT.PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS 229/2017 – que seja encaminhado ao
Executivo Municipal – Secretaria de Obras e Transportes para que seja tomada
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providências quanto a iluminação pública da Avenida José CacildoDelabary. De autoria
da Vereadora Rosane Costa PDT.PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS 230/2017 – que seja
encaminhado ao Executivo Municipal – Secretaria de Obras e Transportes para que a
mesma faça a colocação de boca de lobo, na Rua Ulíbio José Teixeira, esquina
Borges de Medeiros, especialmente perto da residência da Sra. Maria da Silva
Barbosa. De autoria da Vereadora Rosane Costa PDT.PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS
231/2017 – que seja encaminhado ao Executivo Municipal – Secretaria de Obras e
Transportes para que seja feita uma vistoria na Rua Barão do Rio Branco, mais
precisamente em frente à residência de nº 406, no sentido de solucionar o problema
de escoamento de água, que invade o pátio. De autoria dos Vereadores: Mariza
Barreto PP, Guto Bittencourt PP, Vereador Cadico La-Bella PP, Vereador Eduardo
Luongo PSB.PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS 232/2017 – que seja encaminhado ao
Executivo Municipal – Secretaria de Obras e Transportes para que sejam adotadas
medidas no sentido de realizar uma operação tapa buracos, o mais breve possível,
iniciando na localidade de Quatro Estradas até a propriedade do Senhor Vitor Budó –
2º Distrito. De autoria do Vereador Biramar Machado – DEM. Terminado a leitura do
Expediente a senhora Presidente passou a palavra para os Vereadores no GRANDE
EXPEDIENTE: o VEREADOR Biramar Machado comentou que a condução que o
Ibaré dispunha para transportar pessoas que adoecem foi recolhida para a sede do
município para atender outro setor, o Vereador lamentou o ocorrido. Disse que uma
pessoa adoeceu e tiveram que pedir a ambulância para o transporte do paciente,
poderiam ter poupado com a ambulância. Disse que as estradas estão em péssimo
estada de trafegabilidade, que está prejudicando o transporte de alunos e que em
breve começa a Expolavras e não sabem como os produtores irão trazer seus
produtos. Com a palavra a Vereadora Eva Mesa onde solicitou a leitura da resposta
que ela fez referente ao ofício 84/2017, encaminhado para a Vereadora pelo Executivo
Municipal. A Secretária fez a leitura do ofício solicitado e a Vereadora Eva mesa
agradeceu. Com a palavra o vereador Eduardo Luongo. Disse que concordava com o
vereador Biramar Machado com relação as estradas, que ele foi a São Gabriel pela
estrada de chão e está inviável as condições de trafegabilidade. Disse que o carro
cedido para o Ibaré para atender a comunidade foi uma iniciativa da gestão anterior e
lamentou que essa gestão tenha tirado o direito do uso do carro para emergências. O
vereador parabenizou o Instituto Dr. Bulcão pela Gincana apresentada no Ginásio
Municipal no último final de Semana. O Vereador Eduardo Luongo explanou sobre a
Rua Cacildo Delabary sobre o pedido que entrou na sessão. A vereadora Eva Mesa
pediu a parte falando sobre as ruas dos bairros. O vereador Eduardo disse também
que os serviços que tem para serem realizados são simples, que podem ser feito com
poucos funcionários. Encerrando sua parte no Grande Expediente dizendo que
comparando o primeiro ano da gestão de 2013 para 2017 encerrou sua fala dizendo
“Saudade do Prefeito Alfredo”. A Vereadora Mariza Barreto cumprimentou todos os
presentes e deixou registrado aqui os parabéns a Presidente desta Casa pelo belo
evento que foi realizado no dia 24 do corrente mês na escola Dr Crispim Raymundo de
Souza e disse que as palestrantes que vieram para dar as palestras foram de grande
importância, sendo o assunto a violência contra a mulher,e parabenizou também a
escola Dr. Bulcão a qual trabalhou pela bela gincana. Disse sobre os pedidos que são
apresentados na sessão que não adianta mais fazer pedido, pois falou que acha que
terão que irem lá conversar com o prefeito, assim não esta mais adiantando. A
vereadora Eva Mesa pediu a parte falando que não adianta, pois fizeram as audiências
publicas nos bairros e o prefeito disse que esta tudo a mil maravilhas e que fazia tudo
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em um ano e não fez nada, que o mínimo ele não consegue fazer. O vereador
Eduardo Luongo pediu a parte dizendo que é muito favorável a atividades educativa, e
favorável também do poder executivo dar apoio não precisando injetar financeiro. A
Vereadora e Presidente Rosane Costa, cumprimentou a todos e agradeceu as
palavras da Vereadora Mariza Barreto que esta casa promoveu no dia 24 do corrente
mês, agradeceu a presença dos vereadores Adilson Seixas e a Vereadora Mariza
Barreto e os demais que não se puderam comparecer por motivo maior, mas que
foram bem representados. Disse que sobre as matérias esta entrando uma matéria de
sua autoria referente à Avenida Cacildo Delabary e disse que nem lembrava da
Expolavras e sim estava atendendo um pedido de munícipes. Falou a vereadora
Rosane Costa sobre um pedido que o vereador Guto Bittencourt entrou sobre o
patrolamento da Rua Herondino Castro, onde disse que tomara que ele tenha sucesso
em seu pedido, pois em agosto do corrente ano também entrou com esta mesma
matéria e que a resposta do secretário diz que já esta em nosso cronograma e que
atenderiam assim que possível. E falou que ela e o vereador Adilson Seixas foram
marcados em uma postagem no Facebook do senhor Nene Batista onde postaram
fotos do Jaguari II, onde o mesmo este se criou um poço de água, e que em um dos
seus comentários ele registrou. “Esta lagoa só criou porque o patroleiro quebrou as
bocas de bueiro, minha irmã falou com o prefeito e ele disse que a culpa e de são
Pedro que entupiu as bocas de bueiro”. E disse que fará a matéria para próxima
sessão. O vereador Biramar pediu parte dizendo que ai que esta a má administração.
A vereadora Rosane disse que concorda com os colegas vereadores que temos que
divulgar nossos pedidos e atender a demanda dos munícipes e de nossos eleitores, e
principalmente as respostas que recebemos. Falou para seus colegas vereadores
usarem o espaço da rádio, disse que muitas vezes a câmara passa por omissa.
Parabenizou a Professora Claudia Motta pela realização da gincana realizada no
Ginásio Fernando Pelizzer Teixeira. Onde também desabou sobre a questão da ida do
Prefeito e sua secretária ao Rio de Janeiro para colher dados do ator Paulo José o
homenageado na gincana. Logo após seu desabo, e indignada com tudo isto, deixou a
sugestão para os colegas da data para a entrega do Título Cidadão Lavrense, onde
seria dia 24 de novembro, mas o vereador seixas não estará nesta data então deixou
sugerido dia 23 de novembro e 1º de dezembro para os vereadores decidirem ate as
considerações finais para confirmação da data. Não havendo mais manifestações a
senhora Presidente deu início a ORDEM DO DIA: Leitura do Parecer do Projeto de Lei
53/2017 que: Dispõe sobre a Política Municipal de Proteção aos Direitos da Criança e
do Adolescente, cria o Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, o
Fundo Municipal dos Direitos da criança e do Adolescente, o Sistema Municipal de
Atendimento Socioeducativo e o Conselho Tutelar (Com emendas de redação). Em
apreciação o projeto de Lei 53/2017, colocado em votação, sendo aprovado por
unanimidade. Leitura do Parecer doProjeto de Lei 61/2017 que: Altera a Lei Municipal
1.442/1994, que institui a escolha do Servidor Municipal Padrão, e dá outras
providências. Em apreciação o projeto de Lei 61/2017, sendo aprovado por
unanimidade. Leitura do Parecer do Projeto de Lei 62/2017 que: Autoriza a inclusão da
Ação no Anexo de Metas e Prioridades do PPA 2014/2017 e do PPA 2018/2021 e na
LDO 2017/2018 e a Abertura de Crédito Adicional Especial, no Valor de R$ 4.000,00,
para Execução da coleta de Resíduos sólidos do Município. Em apreciação o Projeto
de Lei 62/2017, com emenda modificativa no art. 1º e no art. 2º emenda Aditiva,
acrescendo o Art. 4º com cláusula de vigência da lei. Em apreciação o Projeto de lei
62/2017, em votação, aprovado por unanimidade. Leitura do Parecer do Projeto de Lei
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63/2017 que: Altera o valor de repasse e abre Crédito Suplementar de R$ 160.000,00
no Orçamento da Fundação Médico Hospitalar Dr. Honor Teixeira da Costa. Em
apreciação o Projeto de Lei 63/2017, em votação aprovado por unanimidade. Em
apreciação as seguintes matérias: Indicação 104, 105/2017, aprovadas por
unanimidade. Pedido de Informação 135/2017, aprovados por unanimidade. Pedido de
Providências215, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230,
231, 232/2017, aprovados por unanimidade. Terminada a Ordem do Dia, a Senhora
Presidente passou a palavra para os Vereadores para as Considerações Finais. O
vereador Luis Augusto Bittencourt falou que prefere a sessão solene de entrega do
Titulo Cidadão Lavrense no dia 23 de novembro e também parabenizou a escola Dr
Bulcão pela gincana e pela homenagem ao ator Paulo José nosso ilustre Lavrense e
ao nosso Prefeito, disse que estava muito linda. O vereador Biramar Machado disse
que irá aguardar e acompanhar a maioria para data do Titulo Cidadão. A vereadora
Eva Mesa sugeriu dia 1º de dezembro e também parabenizou a Vereadora e
Presidente desta Casa pelo evento realizado onde é de extrema importância e pediu
desculpas por não ter comparecido ao evento por motivos de doença e agradeceu a
presença da platéia e desejou uma boa noite a todos. O vereador Jonatas de Souza
prefere dia 1º à sessão solene. E parabenizou a equipe do velo terra que aconteceu
no dia 29 do corrente mês e também para os colaboradores onde este evento foi
beneficente a senhora Maria Luz e disse que teve a honra de entregar o troféu ao
nosso colega e vereador Luis Ricardo La-bellla e desejou boa noite a todos. O
vereador Adilson Seixas disse que prefere dia 1º de dezembro a sessão solene. O
vereador Eduardo Luongo disse que qualquer data, deixa a critério dos colegas. Fez
seu repudio a Câmara Federal pela votação e arquivamento de uma segunda
denuncia contra nosso Presidente Michel Temer mais uma vez onde teve 251 votos,
dos deputados que votaram a favor e logo desejou uma boa noite a todos. O vereador
Luis Ricardo La-bella disse que pode ser qualquer um dos dias se todos optarem pelo
o dia 1º de dezembro não tem problemas A vereadora Mariza Barreto pediu para a
Presidente desta casa para dar uma chegada na Operadora Vivo em sua ida a Porto
Alegre no dia 31 de corrente mês, pois a pedidos dos munícipes disseram que está
horrível em nosso município. A Vereadora e Presidente Rosane Costa disse que fez
contato com a representante da Operadora Vivo hoje pela manhã onde foi passado um
e-mail e um telefone a senhora Leania que teria que marcar o agendamento, pois não
e todos os dias que ela comparece ao trabalho e disse que tentou o telefone e nada,
mas que mandou um e-mail e esta aguardando o retorno e disse que concerteza já
está em sua pauta. E disse que nessa ida a Porto Alegre juntamente com o Vereador
Adilson Seixas uma das idas lá será no Daer para entrega de documentos devido aos
horários da rodoviária, pois as pessoas estão reclamando sobre a questão do ônibus
que sai a 00h00min e a rodoviária não esta aberta para vendas de passagem para
Porto Alegre-RS, e a outra agenda e nas agências do Banrisul a respeito dos horários
de auto-atendimento nos domingos em nosso município. Logo a Vereadora Mariza
Barreto desejou uma boa noite a todos e disse que pode ser dia 1º de dezembro a
sessão solene. A vereadora e Presidente Rosane Costa disse que vencendo a data do
dia 1º de dezembro ficou marcada a sessão solene para a entrega de Titulo Cidadão
Lavrense ao senhor Claudio Vieira Pinto e a senhora Rosane Medeiros Silveira e será
as 20:00 nesta Casa Legislativa. O Vereador Eduardo Luongo pediu a parte dizendo
que conversou com um produtor de uma localidade na rua e disse sobre as estradas
do município que se não resolverem vai começar a acionar o Ministério Público e a
administração publica para ser resolvida esta questão das estradas. O Vereador
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Biramar Machado disse que realmente a situação e critica, mas que esta casa está
atenta basta ver os pedidos apresentados e que os vereadores estão atentos e se
depender desta casa os produtores terão todo nosso apoio. 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,
30 DE OUTUBRO DE 2017.
Vereador BIRAMAR MACHADO GOULART Vereadora ROSANE COSTA
1º SECRETÁRIO
PRESIDENTE
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