ATA Nº 54/2017
Sessão Ordinária, Presidência da
Vereadora Rosane Costa e Vereador
Biramar Machado, 1ºSecretário.
Aos treze (13) dias do mês de dezembro 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 53/2017, aprovada por
unanimidade. A Senhora Presidente deu início a leitura do Leitura do EXPEDIENTE:
Projetos de lei oriundos do Executivo Municipal: PROJETO DE LEI n° 56/2017 que:
Altera a redação e acrescenta serviços na lista constante no parágrafo 1º do art. 27,
altera a redação do caput dos incisos XII, XVI e acrescenta os incisos XXIII a XXV ao
parágrafo 2º do art. 31 e acrescenta 32-A, todos da Lei Municipal nº 747 de 31 de
dezembro de 1977; encaminhado para a Comissão de Constituição e Justiça para
emitir o Parecer. PROJETO DE LEI n° 78/2017: Autoriza o repasse financeiro de até
R$ 2.533,319,42 com recursos do Fundo Municipal de Saúde – ASPS – Recurso 40,
e de até R$ 424,000,00 com Recursos do Programa Ação Apoio Hospitais, que será
repassado pelo Fundo Estadual de Saúde – FES, para serem executados através da
FMHHTC; encaminhado para a Comissão de Finanças e Orçamento para emitir
parecer. PROJETO DE LEI n° 79/2017: Autoriza contratação temporária de
excepcional interesse público para manutenção dos serviços de Geólogo (a) na
Secretaria de Meio Ambiente; encaminhado para a Comissão de Constituição e
Justiça e Comissão de Meio Ambiente para emitir Parecer. PROJETO DE LEI n°
80/2017: Altera o valor do repasse e abre crédito suplementar no valor de R$
200.000,00 no Orçamento da FMHHTC; encaminhado para a Comissão de Finanças
e Orçamento para emitir Parecer. PROJETO DE LEI n° 81/2017: Oficializa o
Calendário de Eventos Culturais, Esportivos e Turísticos para o Exercício de 2018;
encaminhada para a Comissão de Constituição e Justiça e Comissão de Turismo
para emitir Parecer. Projeto de Resolução n° 02/2017 – Abertura de Crédito
Suplementar no valor de R$ 2.000,00 na dotação orçamentária 31.90.11.00.00 –
Vencimentos e Vantagens Fixas do Servidor proposta pela Mesa Diretora Câmara de
Vereadores; encaminhado para Comissão de Finanças e Orçamento para emitir
parecer. REQUERIMENTO n° 31/2017 que seja encaminhado ao Executivo Municipal
– Presidência da FMHHTC para que sejam adotadas medidas no sentido de
solucionar a ausência de funcionário nomeado e/ou contratado para realizar
1

atendimento na recepção e portaria daquela Fundação, no turno da noite; de autoria
dos Vereadores: Cadico La-Bella PP, vereador Guto Bittencourt PP, Vereadora
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Mariza Barreto PP, Vereador Eduardo Luongo PSB. REQUERIMENTO n° 32/2017
que seja encaminhado ao Executivo Municipal – Controle Interno para que o mesmo
envie à Casa Legislativa, o Relatório de Apontamentos feitos ao Prefeito, referentes
ao período de julho de 2017 até a presente data; de autoria dos Vereadores: Guto
Bittencourt PP, Vereador Cadico La-Bella PP, Vereadora Mariza Barreto PP,
Vereador Eduardo Luongo PSB. REQUERIMENTO n° 33/2017 que seja
encaminhado ao Senhor Elton Dagomir Marques Pinto – Presidente da Associação
Comunitária de Ibaré e Arredores para que seja elaborado e enviado a esta Casa
Legislativa, Relatório com a Prestação de Contas da Associação, contendo: 1)
Valores individuais referentes às mensalidades pagas pelos sócios; Valor total
arrecadado com o recebimento das mensalidades nos últimos 2 anos; Se cobrada
alguma taxa para a cedência do prédio, qual o valor; Se nos últimos anos foram
realizadas benfeitorias ou outro serviço para a conservação do prédio, citá-los;
Quantos sócios conta hoje a associação, enviar relação nominal; Enviar cópia do
Estatuto Social atualizado; Para quando está prevista a próxima eleição? de autoria
dos Vereadores: Mariza Barreto PP, Vereador Guto Bittencourt PP, Vereador Cadico
La-Bellas PP, Vereador Eduardo Luongo PSB. PEDIDO DE INFORMAÇÃO n°
151/2017 – que seja encaminhado ao Executivo Municipal para que seja informado
quais as medidas que vem sendo tomadas bem como quais serão providenciadas no
que tange a propiciar oportunidades de trabalho às pessoas com deficiência; de
autoria do vereador Jonatas de Souza DEM. PEDIDO DE INFORMAÇÃO n°
152/2017 – que seja encaminhado ao Chefe do Poder Executivo Municipal – para
que sejam enviados a esta Casa Legislativa, relatórios de todas as atividades
realizadas durante o ano de 2017, das Secretarias municipais relacionadas abaixo:
Secretaria Assistência Social; Secretaria do Meio Rural e Fomento Econômico,
Secretaria Meio Ambiente; Secretaria de Turismo, Indústria, Cultura e Esportes. E
que seja encaminhado, também, Relatório de Atividades desenvolvidas pelo VicePrefeito; de autoria dos Vereadores: Eduardo Luongo PSB, Vereador Guto
Bittencourt PP, Vereador Cadico La-Bella PP, Vereadora Mariza Barreto PP. PEDIDO
DE INFORMAÇÃO n° 153/2017 – que seja encaminhado ao Executivo Municipal –
Setor de Engenharia – para que seja informado a Esta Casa Legislativa, em que fase
se encontra o Projeto descritivo, referente aos espaços para comercialização na
parte nova do Cemitério Municipal; de autoria dos Vereadores Eduardo Luongo,
Vereador Guto Bittencourt PP, Vereador Cadico La-Bella PP, Vereadora Mariza
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Barreto PP. PEDIDO DE INFORMAÇÃO n° 154/2017 – que seja encaminhado ao
Executivo Municipal – Setor Competente – para que seja informado a Esta Casa
Legislativa, das medidas que está tomando com relação à reestruturação da Oficina
do Parque de Máquinas, bem como quais os Investimentos em Equipamentos e
Qualificação dos seus Funcionários; de autoria dos Vereadores Vereadora Mariza
Barreto PP, Vereador Guto Bittencourt PP, Vereador Cadico LaRua Adão Teixeira da Silveira, 396 – Cep: 97390-000 – Lavras do Sul - RS

Bella PP, Vereador Eduardo Luongo PSB. PEDIDO DE INFORMAÇÃO n° 155/2017 –
que seja encaminhado ao Executivo Municipal – Secretaria de Assistência Social que
seja informada se a Senhora Marlene Alves dos Santos, recebeu algum benefício
para a realização em melhorias de seu imóvel, localizado à Rua Antônio Piquelet, nº
203, no Bairro Dr. Breno Bulcão – Olaria. Se positivo, informar lista detalhada desses
materiais, bem como a quantidade, e se houver cedência de servidor para a
realização de serviços. Se existe servidor responsável pela vistoria, aplicação e uso
de material doado por esta Secretaria; de autoria dos Vereadores Edaurdo Luongo
PSB e Vereador Mariza Barreto PP. PEDIDO DE INFORMAÇÃO n° 156/2017 – que
seja encaminhado ao Executivo Municipal – secretaria de Obras e Transportes para
que informe se há previsão para o início das obras quanto à reforma do prédio da
parte administrativa do 3º pelotão da brigada Militar. Localizada na Rua Barão do Rio
Branco, em nosso Município; de autoria do Vereador Adilson Seixas PDT. PEDIDO
DE INFORMAÇÃO n° 157/2017 – que seja encaminhado ao Executivo Municipal –
Departamento Municipal de Trânsito para que informem se foram realizadas análises
para que a Rua Nilza Teixeira da Silva, bairro Olaria, passe a ter estacionamento
apenas de um lado da via pública; de autoria do Vereador Adilson Seixas PDT.
PEDIDO DE INFORMAÇÃO n° 158/2017 – que seja encaminhado ao Executivo
Municipal – Secretaria de Obras e Transportes para que seja informado se há
previsão para que seja solucionada a situação em que se encontra a residência da
Sra. Isaura Pereira, moradora da Rua Valdemar dos Santos, nº 331, bairro Olaria; de
autoria do Vereador Adilson Seixas PDT. PEDIDO DE INFORMAÇÃO n° 159/2017 –
seja encaminhado ao Poder Executivo – Secretaria de Administração para que seja
informado, se foram feitas nomeações do último concurso, no ano de 2017. Em caso
positivo, enviar relação nominal, bem como cargo; de autoria dos vereadores: Mariza
Barreto PP e Vereador Eduardo Luongo PSB. PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS n°
245/2017 – seja encaminhado ao Executivo – Secretaria de Obras e Transportes
para que seja providenciada operação tapa buraco na estrada de Coronel Linhares, e
a retirada do borrachudo que se encontra perto da propriedade do senhor Veco; de
autoria do Vereador Biramar Machado. PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS n° 248/2017 –
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que seja encaminhado ao Executivo Municipal – Secretaria de Obras e Transporte
para que a secretaria adote as medidas cabíveis visando à limpeza/capina no
canteiro situado entre a Rua Paul Harris e a parte asfaltada, em direção ao trevo
RSC 357; de autoria dos Vereadores Guto Bittencourt PP, Vereador Cadico La-Bella
PP, Vereadora Mariza Barreto PP, Vereador Eduardo Luongo PSB. PEDIDO DE
PROVIDÊNCIAS n° 249/2017 – que seja encaminhado para o Executivo Municipal –
Secretaria de Obras e Transportes para que sejam feitas reformas nas lixeiras do
parque de exposição do Sindicato Rural de Lavras do Sul; de autoria do Vereador
Jonatas de Souza DEM. PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS n° 250/2017 – que seja
encaminhado ao
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Executivo Municipal – Secretaria de Obras e Transportes para que seja
providenciado reparo ou remoção dos brinquedos (Gangorras) de madeira, bem
como uma análise na fiação elétrica onde estavam os postes de iluminação
localizados na Praça de Lazer Olmiro dos Santos Leivas, Rua Otávio Leivas, Bairro
Poty Medeiros; de autoria do Vereador Adilson Seixas PDT. CORRESPONDÊNCIAS:
Respostas do Executivo Ofício 405/2017 – resposta do pedido de Informação 145,
146/2017. Pedidos de Providência: 238, 239, 240, 241/2017.Ofício 126 – Resposta
ao Pedido de Informação 147/2017. Ofício 50/2017 – Presidente do Sindicato dos
Trabalhadores Rurais, Sr. João Rui Dias Nunes, solicitando a Tribuna Livre para
manifestar sua preocupação com os impactos locais da Reforma da previdência
Social. Terminado leitura do Expediente a Senhora Presidente passou a palavra para
os Vereadores para suas manifestações no GRANDE EXPEDIENTE: A Vereadora
Mariza Barreto saudou todos os presentes no Plenário. Vereador Guto Bittencourt
disse que sua ida à Porto Alegre foi importantíssima, que trouxe resultados positivos
para a sociedade lavrense. Falou que se não tivesse ido na reunião agendada com
Sr. Prefeito e ele com o Secretário Estadual de Transportes teriam perdido a verba
prometida para a construção da passarela da ponte da Av. Cel. Galvão/Av. 9 de maio
e já aproveitou para pedir a limpeza das placas da estrada que liga Caçapava/Lavras
e melhoria da pintura do asfaltamento. Vereador Jonatas de Souza manifestou sua
preocupação com relação a uma queixa de um Vinicultor, que reside na localidade do
Tabuleiro, diz ele que estão colocando herbicidas nas lavouras vizinhas e está
prejudicando sua plantação de uvas e manifestou, também, preocupação com
relação ao fechamento do Posto da CEEE de Lavras. Com a palavra o Vereador
Adilson Seixas, onde elogiou o Vereador Guto Bittencourt quanto aos resultados da
reunião com o Secretário de Transportes do Estado. Disse que Lavras já perdeu
muito projetos, que não podem mais perder outros. Disse que todos devem ouvir
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muito bem as promessas dos deputados nas próximas eleições, para depois poder
cobrar. Com a palavra o Vereador Eduardo Luongo, onde saudou todos os presentes
e disse não acreditar mais no Governo do Sartori. Disse ter feito um pedido para a
reparação dos canos colocados na parte interna da ponte. O vereador lamentou
sobre a saída do Posto da CEEE local, que é mais um prejuízo para a cidade.
Lamentou, também, as condições que se encontra a praia do Paredão. Falou que já
estamos no final da primeira quinzena de dezembro e agora que está sendo feita a
retirada da areia da praia. Relatou vários pontos da cidade que deveriam estar em
condições e ainda não foram finalizados, deu como exemplos: Bairro Dr. Bulcão,
continua problema de esgoto, Comando está um mato fechado, entre outros.
Parabenizou a equipe do Ibaré de futebol de campo pelo belo torneio. Com a palavra
a senhora Presidente, onde
fez
um
relato
dos
convites
que
chegaram nesta
Casa
Legislativa
para
eventos que ocorrerão
no final de dezembro.
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Convites esses extensivo a todos os Vereadores. Ala Jovem do Sindicato Rural,
convidando para Ovinofest dias 15 e 16 de dezembro no parque do Sindicato Rural
de Lavras do Sul, Convite da E.M.F. Helena M. Dutra Ferreira para festa de Natal da
Escola no dia 15 de dezembro, as 19 horas. Disse que na terça-teira, dia 5 de
dezembro a Diretora da Escola da Meia Lua visitou a Câmara de Vereadores com
seus alunos para conhecerem a Câmara e aproveitou para fazer um convite para a
Presidente e Vereadores irem na sua escola para uma visita. No dia 8 de dezembro a
Presidente da casa visitou a escola da Meia Lua e aproveitou para ir na 3ª Mostra
Pedagógica, na Escola Maria Odessa Petrarca, no Ibaré. 2º Distrito de lavras do Sul.
A senhora Presidente aproveitou a presença da Professora Claudia Motta no
Plenário para parabeniza-la por ter sido homenageada como destaque do ano,
oferecido pelo Rotary Club de Lavras do Sul. Não havendo intervalo, a Senhora
Presidente deu início a Leitura das matérias da ORDEM DO DIA: Leitura do Parecer
do VETO 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. Colocado em apreciação o VETO do Projeto de Lei 53/2017, colocado em
votação, sendo aprovado por unanimidade. Leitura do Parecer do Projeto de Lei n°
72/2017 com Emenda Modificativa apresentada pela CCJ que modifica a palavra
“Regulamenta” apresentada na capa do projeto por “Acrescenta” programação ao
anexo do Calendário de Eventos Culturais, esportivos e Turísticos para o exercício
2017, que consta no Projeto de Lei enviado pelo Executivo. Colocado em apreciação
o Projeto de Lei 72/2017, com Emenda Modificativa, colocado em votação, aprovado
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por unanimidade. Em apreciação os REQUERIMENTOS n°s 31, 32, 33/2017, em
votação, todos aprovados por unanimidade. PEDIDO DE INFORMAÇÃO n°
148/2017, colocado em votação, sendo aprovado por unanimidade. Em apreciação
os PEDIDOS DE INFORMAÇÕES n°s 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158,
159/2017, em votação, todos aprovados por unanimidade. Em apreciação os
PEDIDOS DE PROVIDÊNCIAS n°s 245, 248, 250/2017, em votação, todos
aprovados por unanimidade. Colocado em apreciação o PEDIDO DE
PROVIDÊNCIAS n° 249/2017, o Vereador Cadico La-Bella manifestou dizendo para
o proponente da matéria, Vereador Jonatas de Souza que a lixeira mencionada no
pedido de Informação não é do Executivo e sim do Sindicato Rural e sugeriu que o
Vereador Jonatas de Souza peça que façam uma nova lixeira e coloque a mesma na
entrada do Lagoão. O Vereador Jonatas de Souza retirou a matéria para fazer um
novo estudo do assunto. Terminada a Ordem do Dia a Senhora Presidente passou a
palavra ao Sr. João Rui Nunes para o uso da Tribuna Livre conforme solicitação feita
através do ofício 50/2017. TRIBUNA LIVRE: O Senhor João Rui Nunes agradeceu
pelo espaço e disse que quer apoio dos Vereadores para que se manifestem
contrários referente a votação dos dias 18 e 19
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de dezembro sobre a Reforma Trabalhista apresentada pelo Governo Federal. Disse
que vai tirar direitos dos trabalhadores, direitos de anos adquiridos. A senhora
Presidente disse ao Senhor João Rui que a Câmara já realizou uma audiência
pública, onde o resultado foi excelente e a Casa Legislativa enviou documento se
manifestando contraria a essas reformas. Todos os Vereadores disseram apoiar o
Sindicato dos Trabalhadores Rurais e vão pedir apoio para seus Deputados para que
intercedam na decisão do Deputados Federais para que todos sejam contrários na
votação das Reformas Trabalhistas. Todos os Vereadores receberam uma Carta
Aberta, sobre a Reforma Trabalhista, elaborada pela Senhora Carmem
Jardim.Terminada a Tribuna Livre a Senhora Presidente passou a palavra ao
Vereadores para as CONSIDERAÇÕES FINAIS: Vereadora Mariza Barreto disse que
sabe bem de algumas dificuldades que os ruralistas enfrentam, que foi criada na
campanha, por isso é uma defensora dos Trabalhadores Rurais. Disse que todos
devem observar muito bem em quem vão votar nas próximas eleições, para que esse
tipo de problema não aconteça mais. Deu como exemplo o Governo do PMDB do
Estado, que ela como professora está com seu salário parcelado. Vereador Guto
Bittencourt manifestou sua indignação com o partido do PMDB do Estado, que o
Município vem perdendo desde o Governo do Brito quando Lavras perdeu o Quartel
e agora com Sartori não pagando corretamente os Servidores Estaduais,
prejudicando os Professores que aqui lecionam. Com a palavra o vereador Biramar
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Machado, dizendo que ouviu falar que as algumas reformas serão votadas, mas que
a votação vai ficar para fevereiro. Com a palavra a Vereadora Eva mesa, dizendo que
mesmo sendo do partido do PMDB, também discorda dessas reformas trabalhistas.
Disse que ela tem um partido, mas não concorda com alguns políticos do seu partido.
Em todos os partidos tem os bons políticos e os que não prestam. Com a apalavra o
Vereador Jonatas de Souza, dizendo que a Câmara precisa se empenhar a favor da
permanência da CEEE em Lavras e disse que também é contrário as Reformas
Trabalhistas. Vereador Eduardo Luongo disse que o projeto da Reforma Trabalhista é
a pérola do Governo Federal, mas realmente prejudica todos os trabalhadores.
Vereador Eduardo Luongo disse que vai ocorrer um torneio de Volei na Praia do
paredão e a Prefeitura precisa finalizar a limpeza da Praia. Disse que que o PMDB
está pecando no Governo Federal, Estadual e Municipal. A senhora Presidente
manifestou-se dizendo que os Políticos que estão no Governo foram eleitos. Disse
que todos devem protestar é na Urna, na hora de votar. 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, 13 DE DEZEMBRO DE 2017.
Vereador BIRAMAR MACHADO GOULART
1º SECRETÁRIO

Vereadora ROSANE COSTA
PRESIDENTE
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