ATA Nº 56/2017
Sessão
Ordinária,
Presidência
da
Vereadora Rosane Costa e Vereador
Biramar Machado, 1ºSecretário.
Aos vinte e dois (22) dias do mês de dezembro do ano de dois mil e dezessete,
às 10 horas e 30 minutos, sexta-feira, reuniram-se na Sala Severino Silveira, em
Sessão Ordinária, os Senhores Vereadores: Vereador Cadico La-Bella(P)P,
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 55/2017, aprovada por unanimidade. A
Senhora presidente solicitou a secretária a leitura do EXPEDIENTE: Projeto de
Lei n. 76/2017 - queAutoriza a Contratação Temporária de Técnico em
Enfermagem. Encaminhado para Comissão de Constituição e Justiça, Comissão
de Finanças e Orçamento e Comissão de Saúde para emitirem os devidos
Pareceres.CORRESPONDÊNCIAS: Ofício GP 424/2017 – Informando a
intenção de Férias do Prefeito Municipal.Ofício 427/2017 – respostas da sessão
do dia 4 de dezembro de 2017 – Indicações 107 e 108/2017, Pedidos de
Informações 147, 149, 150/2017, Pedidos de Providências 246, 247/2017.
Terminada Expediente a Senhora Presidente passou a palavra para os
Vereadores para o GRANDE EXPEDIENTE:Com a palavra o Vereador
BiramarMachado explanando sobre a administraçãodo senhor Prefeito, disse
que a maioria dos pedidos dos Vereadores não foram atendidos. Coma palavra
o vereador Jonatas de Souza desejando um Feliz Natal a todos e deseja e um
ano de 2018 feliz para todos. Com a palavra o Vereador Jonatas de Souza
explanou dando os votos de um Feliz Natal e Um Ano Novo feliz para
todos.Com a palavra o Vereador Eduardo Luongo parabenizou a todos
presentes e finalizou o período Legislativo criticando a administração quanto as
respostas enviadas para a Câmara. Mudam as pessoas, mas as iniciativas e os
meios não mudam muito. Comentou sobre ter concluído com os tramites dos
projetos enviados pelo Executivo, pois nesta sessão enviou mais um projeto que
vai ficar para outra sessão. Com a palavra a Vereadora Mariza Barreto desejou
1

um Feliz Natal e que o ano novo seja bem melhor. Quis fazer muito pela nossa
comunidade lavrense mas não foi atendido pelo Executivo. Parabenizou a
Vereador e Presidente Rosane Costa pelos trabalhos no ano de 2017 e desejou
sorte para a próxima Presidente (a). E pediu ao Prefeito que em 2018 ele
atenda os pedidos dos Vereadores. Com a palavra a Vereadora e Presidente
Rosane Costasaudou a todos presentes em plenário e leu um oficio recebido
da Promotoria de Justiça sobre o tramite e análise do Projeto de Lei nº 053/2017
que foi solicitado e já foi encaminhado resposta. Disse que o secretário
CacildoDelabary equivocou-se, pois, o
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conselho não tem carro. Secretários podem dirigir veículos amparados pela Lei
nº 3.237 e que depende da boa vontade do Executivo em encaminhar Projeto
de Lei a esta Casa autorizando Conselheiro Tutelar a dirigir.A Senhora
Presidente concedeu intervalo de dez minutos para que sejam apresentadas as
chapas que concorrerão a nova Mesa Diretora da Câmara de Vereadores –
Exercício 2018 –Logo após os dez minutos, a Senhora Presidente retomando os
trabalhos fez a leitura do ofício apresentado pela Bancada do PMDB, PDT e
DEMOCRATAS, para apresentação de intenção a nova Mesa Diretora da
Câmara de Vereadores de Lavras do Sul para o exercício de 2018, composta da
seguinte forma: denominada CHAPA I: Vereadora Eva Teixeira Mesa Prates
PMDB – Presidente, Vereador Biramar Machado DEMOCRATA – VicePresidente, Vereador Jonatas de Souza DEMOCRATA – 1º Secretário,
Vereadora Rosane Costa PDT - 2º Secretária. CHAPA II : Vereador Guto
Bittencourt PP – Presidente; Vereadora Eduardo Luongo PSB – Vice
Presidente; Vereadora Mariza Barreto PP – 1 Secretária e Vereador Cadico La
Bella PP – 2 Secretário. Apresentada as duas chapas, a Senhora Presidente
solicitou o início das votações. Vereador Guto Bittencourt votou na chapa II,
Vereador Biramar votou na chapa I, Vereadora Eva mesa votou na chapa I,
Vereador Jonatas de Souza votou na chapa I, Vereador Adilson Seixas votou na
chapa I, Vereador Eduardo Luongo votou na chapa II, Vereador Cadico La-Bella
votou na chapa II, Vereadora Mariza Barreto voltou na chapa II, e Vereadora
Rosane Costa votou na chapa I. Com cinco votos na chapa I contra quatro votos
na chapa II, fica eleita a Mesa Diretora apresentada pela chapa I com os
seguintes vereadores eleitos para a Mesa Diretora para o exercício de 2018:
Vereadora Eva Mesa – Presidente, Vereador Biramar Machado Vice-Presidente,
Vereador Jonatas de Souza 1º secretário e Vereadora Rosane Costa 2ª
Secretária. A vereadora Rosane parabenizou a nova Mesa Diretora e entregou
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a chave da Sala da Presidência para a Vereadora Eva Mesa, Presidente eleita
da Mesa Diretora e convidou aos componentes da nova Mesa Diretora
assumam seus lugares no Plenário da Casa. A senhora Presidente Eva Mesa
agradeceu a vereadora Rosane Costa pela forma que conduziu seu trabalho
como Presidente desta Casa. Conduziu com competência e ética. Elogiou a
forma que todos os Servidores e Vereadores trabalharam no ano de 2017 e
disse que não esperava posição diferente dos vereadores, pois disse que todos
os vereadores trabalham para o povo e o que o povo quer é que os Vereadores
tenham palavra, dar exemplo, serem honestos e transparentes. Disse que ela
sempre vai ser positiva e muito ética, foi assim que trabalhou como assessora
desta casa e vai ser assim que vai trabalhar como Presidente. Disse que se
todos forem unidos, conseguiram alcançar com êxito seus objetivos. Disse que
em 24 anos de trabalho na Casa não viu uma Câmara tão unida e quer trabalhar
com parceria com os Vereadores e funcionários da casa. A Presidente passou a
palavra para a Vereadora Rosane Costa para seu pronunciamento como
Presidente do exercício de 2017. Com a palavra a vereadora Rosane Costa
PDT. Bom dia a todos e a todas, em especial ao meus colegas Vereadores e
servidores e estagiários desta Casa Legislativa. “As pessoas perguntam qual é
a diferença entre um líder e um chefe. O líder trabalha a descoberto, o chefe
trabalha
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encapotado. O líder lidera, o chefe guia. O Chefe tem tendência a comandar
pessoas, impor ordens e ser autoritário. Chefe centraliza o poder e pensa
apenas nos resultados e lucros. O LIDER conduz as pessoas e as inspira. É um
motivador de sua equipe, mostrando a direção que deve seguir e, mais
importante, vai junto”. Cheguei ao final deste mandato de Presidente da Câmara
Municipal, graças a confiança em mim depositada pelos meus colegas
vereadores. No dia 1 de janeiro de 2017, dia em que fui empossada Vereadora
e eleita Presidente desta Casa, disse que agiria sempre amparada pela
Constituição, pela Lei Orgânica e pelo Regimento Interno da Câmara de
Vereadores e que como fiscal do povo, buscaria sempre o diálogo com todos, e
não abriria mão das atribuições do vereador e nem me intimidaria perante os
problemas; que atuaria com ética, coerência, mas com firmeza em defesa
daquilo que entendia ser o melhor para a nossa população e que assumiria a
Presidência com muita responsabilidade; E TENHO CERTEZA QUE ASSIM
DESEMPENHEI ESTE IMPORTANTE CARGO. Quero aproveitar o momento
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para fazer o justo e necessário agradecimento a quem me ajudou no comando
dos trabalhos, meus colegas componentes da Mesa Diretora: Vereadora Eva
Mesa – Vice Presidente; Vereador Biramar Goulart - 1 secretario, Vereador
Jonathan Souza – 2 secretario e Vereador Adilson Seixas, que ajudaram a
dirigir a Câmara de Lavras do Sul, juntamente com esta Presidente. Quero
agradecer também aos demais vereadores que sempre quando necessário
atenderam o chamado desta Presidente ajudando a opinar e resolver algumas
demandas. Agradeço ao profissionalismo da nossa contabilista Gilda pela
maneira que desempenha suas atividades, e que não são poucas. Agradeço
pelas orientações e amparo jurídico que a Dra. Ana Candida dispensou a todos
sem distinção, pois sempre salientou que sua principal atribuição é trabalhar em
prol dos interesses da Câmara de Vereadores. A Marcinha, que tem a receita do
melhor café do mundo, obrigada por aturar nossas pedissões diárias e atender
sempre sorrindo. Ao nosso motorista Neco, agradeço pela parceria e paciência
de espera nos diversos compromissos agendados pelos Vereadores, que Deus
sempre te ilumine por onde andar e agradecer aos nossos estagiários que
trabalharam com muita responsabilidade nas demandas que lhe são pedidas.
Desde o primeiro dia em que cheguei ao gabinete da Presidência, senti
claramente a importância e a responsabilidade que o cargo me impunha. Esta
experiência me fez conhecer tão por dentro e profundamente a lógica do Poder
Legislativo. Posso dizer com mais convicção o quanto é importante e
representativo o cargo de Presidente da Câmara Municipal de Vereadores
Lavras do Sul. Quero agradecer a vocês pela confiança em mim depositada e o
apoio que me deram ao longo deste ano. Quando coloquei meu nome a
disposição para ocupar o cargo de Presidente da Câmara, sabia das
responsabilidades que me aguardavam e de difíceis decisões que teria que por
vezes tomar. Aqui reencontrei pessoas, conheci pessoas, fiz novas amizades
verdadeiras de bondade e gratidão, valores escassos nos dias de hoje. Neste
mandato de presidente, procurei ser propositiva, para acertar o passo
especialmente na lisura administrativa e na ética de uma gestão pública
exemplar, para enfrentar os tantos obstáculos
Rua Adão Teixeira da Silveira, 396 – Cep: 97390-000 – Lavras do Sul - RS

existentes e fazer vencer tantos desafios.Adotei desde o início a política do bem
e a do respeito, de ouvir com humildade e disposição de aprendiz e das
decisões firmes em nome do bem estar e da coerência que a função obriga.
“Sou muito grata às adversidades que apareceram na minha vida, pois elas me
ensinaram a tolerância, a simpatia, o autocontrole, a perseverança e outras
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qualidades que, sem essas adversidades eu jamais conheceria”. Foi rica a
experiência! Deus me deu a oportunidade, de saber exatamente o que é a
lógica do poder, a dimensão do serviço e o que eu deveria fazer, sem deixar o
poder subir para a cabeça. Como tem o velho ditado: “Quer conhecer uma
pessoa, dê poder a ela!” Então.... hoje vocês me conhecem!!
O que, em alguns momentos, pareceu fraqueza, foi um esforço de valor
espiritual. Tive que aprender, entender e ouvir, dar mais do que receber. Não foi
fácil, mas....faz parte dos papéis do ofício do cargo! Colegas vereadores e
vereadoras, funcionários desta Casa, todos que acompanharam mais de perto
as regras da gestão, e com quem pude compartilhar em confidência, sabem com
que sinceridade que dei o melhor de mim, impulsionada pelo limite das minhas
forças, pelo bem e bom andamento deste legislativo, eu e meus colegas de
Mesa Diretora.
Tratei cada vereador com o respeito que lhe é devido, seja da situação ou da
oposição, pois desde o início tive muito claro o dever de legislar com
discernimento. Sempre tratei o trabalho que fiz nesta Casa, sempre como
NOSSO TRABALHO e não o meu trabalho. Jamais deixei de oportunizar cursos,
capacitação para nossos servidores
e aos colegas Vereadores,
disponibilizando sempre toda a estrutura, dentro da lei, que este poder poderia
oferecer. Parabenizar as Comissões Temáticas que realizaram um trabalho
exemplar neste ano. Se reunindo, discutindo, ouvindo os dois lados, chamando
a comunidade para dentro da Casa do Povo. Para o bem desta Casa
Legislativa, primeiramente honramos os tramites legais, e também
proporcionamos o abono salarial aos nossos servidores no mês de janeiro de
2017; conseguimos dar um aumento de salário, adequando cargos e
oferecendo um aumento no Vale Alimentação dos mesmos, que é a coisa mais
sagrada daqueles que trabalham, por entender que aqueles que nos colocaram
aqui exigem e temos a obrigação de bem servi-los e melhor atendê-los. Sempre
busquei atender com equidade as demandas diárias das bancadas. Avançamos,
e muito, neste Parlamento, com projetos, requerimentos, homenagens e
discussões. Cumprimos e continuaremos a cumprir a nossa representação como
vereadora
de Lavras do Sul. A população sempre buscamos orientar,
encaminhar, dar esclarecimentos e informações que pudessem auxiliar no
atendimento de suas necessidades. Foram apresentados neste ano: 02
Resoluções de Mesa; 06 Projetos de Leis; 17 Moções; 33 Requerimentos; 110
Indicações; 168 Pedidos de Informações e 250 Pedidos de Providências. Antes
de finalizar meu pronunciamento, gostaria de deixar registrado o relatório de
Gestão do ano de 2017. Trabalhamos com um orçamento de R$ 1.607.515,00;
destinamos o valor de R$ 175.000,00 para a Fundação Médico Hospitalar Dr.
Honor Teixeira da Costa, ficando um saldo orçamentário em torno de R$
150.000,00 ou Adquirimos: Benfeitorias nos sanitários com trocas de torneiras e
aquisição de porta toalha; 01
Rua Adão Teixeira da Silveira, 396 – Cep: 97390-000 – Lavras do Sul - RS

5

Refiladora/Guilhotina;01 Fragmentadora de papel; 01 desumidificador de papel;
03 impressoras multifuncionais (impressão,cópia, digitalização,web); 01
impressora multifuncional laser monocromática com um ciclo mensal de 8000
cópias; 01 nobreak 600 va; 02 nobreaks 1,2 kva; 01 HD externo; 01
condicionador de ar split com 24000btus; 02 condicionadores de ar com 18000
(cada); 01 porta em vidro temperado com balcão e tampo de granizo e adesivo
com distintivo da Câmara; 02 cadeiras tipo secretarias giratórias; 01 Banner
com o Brasão do Município e nome da Câmara; Em andamento o processo de
pregão eletrônico para a aquisição de um novo veículo para esta Casa; 01
Ramal telefônico para melhor comunicação entre a sala da Presidência e a
Secretária Especial da Mesa; Transferida a Galeria dos Ex Presidente para o
corredor de entrada da Câmara e feita a reinauguração com a foto da ex
Vereadora Olma La Rocca Prestes; Transferida as placas de homenagens dos
Cidadãos e Cidadãs Lavrense para a ante sala do Gabinete da Presidência;
Consolidação das Leis Municipais. Iniciamos o processo de consolidação
estando em fase de execução e estamos recebendo do IGAM relatório mensal
de execução contratual de assessoria técnica e jurídica. Nomeamos uma
Comissão Especial para estudar, analisar e fazer as devidas alterações no
Regimento Interno da Câmara e na Lei Orgânica do Município. Comissão
formada pelos Vereadores Eduardo Luongo, Vereadora Eva e Mariza tendo o
apoio das assessoras Nancy e Ana Márcia e acompanhamento Jurídico da Dra.
Ana Cândida. Encaminhei ofício para a 13CRE com sede em Bagé solicitando
estudo para ver da possibilidade de implantar no Ibaré o ensino médio, já
recebendo a resposta dizendo que tem possibilidades sim e recebi a orientação
de como proceder. Já conversei com a Diretora da Escola sobre este assunto.
Encaminhei ofício ao Deputado Federal Pompeo de Matos para que
disponibilize recurso através de emenda parlamentar para aquisição de uma
Camionete Cabine Dupla para ajudar nas demandas de nosso município.
Depois desse relatório, deixo o cargo com a certeza do dever cumprido, um
misto de saudade e o sentimento de ter oferecido de mim o melhor, do esforço
conjunto, o que foi desenvolvido com todos os meus pares, e a convicção que
tudo fizemos para aproximar a população nas tomadas de decisão. A prova
maior foram as Audiências Públicas convidando os diversos segmentos da
sociedade para discutir e ajudar em nossas decisões. Vale lembrar que o voto
apresentado pelo Vereador é da Comunidade e não o voto pessoal do mesmo.
Por todo esse tempo, trabalhamos por um mandato inteiramente transparente,
aberto, democrático e participativo para a construção de uma Lavras do Sul
mais justa. E a minha alegria e eterna gratidão a todos os vereadores e
servidores que convivi neste ano de 2017, ano da minha gestão. A companheira
vereadora Eva que, a partir de hoje, assumirá a presidência desta “Casa”,
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desejo uma administração de Paz e Bem, que Deus possa iluminar os nossos
caminhos, estarei ao seu lado, buscando fazer sempre o melhor. Aos colegas
de Mesa Diretora e demais colegas fica aqui o meu agradecimento sincero,
desejando sempre um ótimo trabalho voltado para o bem e me colocando
sempre a disposição de todos. Informo que sugerimos em realizar esta sessão
neste horário para que nossa contabilista tivesse tempo para organizar os
tramites para efetuar o pagamento da folha do mês de dezembro
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Ainda hoje. Quero também aqui, publicamente, mostrar a minha gratidão e o
meu agradecimento ao meu companheiro de todas as horas, meu esposo
Aristides....a sua integridade, a sua ponderação, seu bom senso, a sua
paciência suavizaram e muito, a árdua tarefa que desempenhei neste ano de
2017. Foi contigo que contei para ultrapassar as minhas limitações nesta tarefa.
Sem superioridade, sem tentar influenciar as minhas decisões, respeitando
sempre a minha maneira de pensar. Muito me ajudou, só me resta te agradecer!
Ao final, tenho a honra de deixar a presidência deste Poder registrando o
excelente relacionamento de trabalho que tive com TODOS os colegas e
servidores desta Casa, no sentido de se encontrar sempre a melhor forma de
resolver os problemas surgidos. Para todos o meu abraço. Quando a razão está
do nosso lado vale sempre a pena. O “cruzar os braços” pode até ser mais fácil,
mas não é de certeza a melhor atitude. Sabemos que as lutas desiguais são
sempre difíceis, no entanto o vencer as dificuldades torna-nos mais fortes e faz
de nós pessoas melhores. Peço para todos os servidores desta Casa se
posicionarem aqui na frente pois será entregue a vocês um mimo em
agradecimento ao trabalho de cada um durante este ano. Meu muito obrigada a
todos! Na minha fé e devoção para fazer o bem sem olhar a quem, peço a Deus
que continue a abençoar todos nós, e que nos mantenha na missão de
fortalecimento e grandeza de Lavras do Sul. Um Natal cheio de luz e um Ano
Novo de muita paz, saúde e que Deus esteja sempre conosco e que a harmonia
sempre reine nesta Casa Legislativa. MUITO OBRIGADA. Terminada a
explanação da vereadora Rosane Costa a Senhora Presidente Eva Mesa deu
início dos trabalhos da ORDEM DO DIA:Leitura do parecer do PROJETO DE
LEI 18/2018 – Institui o Sistema de Sobreaviso no Serviço Público Municipal e
dá outras providências. (ANEXO Memorando 1/2017 – Vereador Biramar
Machado devolvendo Projeto de lei 18/2018 – Pedido de Vistas). Em
apreciação, a Vereadora Rosane Costa justificou que o referido Projeto
ingressou nesta Casa ainda quando presidia a mesma e com o pedido de vistas
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do Vereador Biramar o projeto entraria m votação nesta sessão na qual não
seria mais presidente e precisaria votar; disse que após analisar o projeto
justificou seu voto contrário por não concordar com a aprovação; em votação,
sendo rejeitado por unanimidade. Leitura do parecer do PROJETO DE LEI
56/2017 – Altera a redação e acrescenta serviços na lista constante do
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 Municipal nº 747 de 31 de dezembro de 1977. Com duas Emendas
Modificativas e uma Emenda Aditiva apresentada pela Comissão de
Constituição e Justiça. Em apreciação o Projeto de lei 56/2017, em votação,
aprovado por unanimidade. Leitura do parecer do PROJETO DE LEI 81/2017 –
Oficializa o calendário de Eventos Culturais Esportivos e Turísticos para o
Exercício de 2018. Em apreciação o Projeto de Lei 56/2017, em votação,
aprovado por unanimidade. Terminada a Ordem do Dia, a Senhora Presidente
passa a palavra para os Vereadores para as Considerações Finais: Vereador
Guto Bittencourt registrou a presença do Senhor e ex-vereador Nézio Munhoz e
agradeceu a presença dos demais presentes em plenário. Elogiou e
parabenizou a nova presidente da casa, vereadora Eva Mesa. Relatou que
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tempos atrás quando ouve rumores que sua assessora Ana Marcia poderia ser
secretária ele foi convidar a senhora Eva Mesa para que viesse trabalhar na sua
Bancada. Disse que a vereadora é uma pessoa muito confiável. Elogiou o
trabalho da vereadora Rosane Costa como Presidente. Disse que vai sempre
colocar sua chapa para eleição da Mesa Diretora. Desejou um feliz natal e um
próspero Ano Novo a todos. Com a palavra o vereador Jonatas de
Souzaparabenizou a vereadora Eva Mesa pela Presidência e pelo trabalho da
Vereadora Rosane Costa pelo exercício de 2017. Elogiou a forma que o
Vereador Guto se portou com a relação à votação da nova Mesa Diretora e
desejou um Feliz Natal e um Prospero Ano Novo. Com a palavra Vereador
Biramar Machado desejou um bom trabalho a nova presidente e agradeceu a
vereadora Rosane Costa pelo trabalho feito em 2017. Com a palavra a
vereadora Rosane Costa registrou a sua aproximação com a vereadora Mariza
Barreto e disse ser uma das boas surpresas que lhe aconteceu neste ano na
Câmara e desejou um excelente trabalho a nova Presidente e um Feliz Natal e
Um ano Novo. Com a palavra o Vereador Adilson Seixas parabenizou a
Presidente Eva Mesa e a Vereadora Rosane Costa pelos trabalhos feitos em
2017 e desejou um feliz natal a todos. Com a palavra o Vereador Eduardo
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Luongo parabenizou a Vereadora RosaneCosta pelo trabalho feito em 2017 e
foi muito transparente agradeceu o trabalho dos servidores e parabenizou a
nova Mesa Diretora e desejou uma ótima Gestão. Com a palavra o Vereador
Cadico La-bella cumprimentou a nova diretoria elogiou os trabalhos feitos pela
Vereadora Rosane Costa e dos servidores e desejou uma ótima gestão para
presidente Eva Mesa e desejou um feliz Natal e um Feliz Ano Novo a todos.
Com a palavra a vereadora Mariza Barreto parabenizou a presidente Eva Mesa,
parabenizou o trabalho da Vereadora Rosane Costa e dos servidores da casa e
disse que sempre vão apresentar chapa para a eleição da mesa e que o
Vereador Guto sempre terá seu apoio e desejou um feliz Natal e um feliz Ano
novo. Com a palavra a presidente Eva Mesa dizendo que com união, todos vão
alcançar com êxito os objetivos que desejarem. Disse que todos os vereadores
e funcionários são seus amigos e fez um cumprimento em especial a sua
assessora Denise Saraiva disse ter sido uma honra ter trabalhado como VicePresidente da Vereadora Rosane Costa e desejou um Feliz Natal e Feliz Ano
Novo para todos. A Senhora Presidente solicita ao demais Vereadores um
intervalo de 15 minutos para que possa ser lavrada, apreciada e votada a Ata
56 da referida sessão. Justifica ser necessário a apreciação e votação para
esse dia, para que a contadora finalize os trabalhos contábeis da Casa antes da
virada do ano, não sendo necessário solicitar uma Sessão Extraordinária
somente para votarem a Ata. Terminado o intervalo, a Senhora Presidente pede
que a Secretária faça a leitura da Ata 56 para apreciação. A Vereadora Rosane
diz não ser necessário a leitura do seu discurso, pois o mesmo já está gravado.
“SALA SEVERINO SILVEIRA” DA CÂMARA DE VEREADORES DE LAVRAS
DO SUL, 22 DE DEZEMBRO DE 2017.
Vereador JONATAS SOUZA
1º SECRETÁRIO

Vereadora EVA MESA
PRESIDENTE
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