PODER LEGISLATIVO
CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
LAVRAS DO SUL – RS
ATA Nº 006/2017.
Sessão Ordinária, Presidência da Vereadora
Rosane Costa e Vereador Biramar Machado
Goulart, 1º Secretário.
Aos seis dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e dezessete, às vinte
horas, segunda-feira, reuniram-se na Sala Severino Silveira, em Sessão
Ordinária, os Senhores Vereadores: Vereador Luis Ricardo La Bella (PP),
Vereadora Mariza Barreto (PP), Vereador Luis Augusto Bittencourt (PP),
Vereador Biramar Machado Goulart (DEM), Vereadora Eva Mesa (PMDB),
Vereador Jonatas Rosa de 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,
solicitou que fosse lida a Ata nº 05/2017 da sessão anterior, que após
apreciação, foi aprovada por unanimidade. A Presidente Rosane Costa solicitou
a leitura das matérias do EXPEDIENTE: Pedido de Providências nº56/2017 –
de autoria dos Vereadores Adilson Seixas, Vereadora Rosane Costa, Vereador
Guto Bittencourt, Vereador Cadico La-Bella, Vereadora Mariza Barreto e
Vereador Eduardo Luongo para que sejam tomadas providências limpeza e
capina em torno do monumento ao Santo Antonio, localizado na Av. Hipólito de
Souza, bairro Renascença. Pedido de Providências nº57/2017 – de autoria
dos Vereadores Adilson Seixas e Vereadora Rosane Costa, para que seja
providenciada a operação tapa buraco, na estrada próxima a localidade do
Rincão dos Soares, 1º Distrito deste Município. Pedido de Providências
nº59/2017 – de autoria dos Vereadores Guto Bittencourt, Vereador Cadico LaBella, Vereadora Mariza Barreto e Vereador Eduardo Luongo para que seja
inserido no cronograma de atividades da secretaria de Obras e Transportes, o
patrolamento das estradas das seguintes localidades: Serrinha, Passo das
Pedras, Rincão dos Motas, Estrada do Silêncio e Três Estradas. Pedido de
Providências nº60/2017 – de autoria dos Vereadores Jonatas de Souza e
1

Vereador Biramar Machado para que seja realizada a limpeza e reforma na
Ponte da Rua João Ricardo de Souza. Pedido de Providências nº 61/2017-de
autoria da Vereadora Eva Mesa para que seja realizada revisão e conserto nas
ruas onde a firma terceirizada LM Construções, prestou serviços à Corsan e o
calçamento tenha ficado danificado. Pedido de Providências nº 62/2017- de
autoria dos Vereadores Cadico La-Bella,
Vereador Guto Bittencourt,
Vereadora Mariza Barreto e
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Vereador Eduardo Luongo para que seja providenciado o patrolamento da Rua
Braulio Antônio Dutra, mais conhecido como Beco 10, localizado no Cerrito.
Indicação nº 18/2017 – de autoria dos Vereadores Cadico La-Bella, Vereador
Guto Bittencourt, Vereadora Mariza Barreto e Vereador Eduardo Luongo para
que seja estudada a possibilidade do Executivo realizar contato com a Empresa
Águia metais, na pessoa do Sr. Alfredo Rosseto Nunes, no sentido de saber
quais especialidades (mão-de-obra) serão necessárias para que os lavrense
tenham condições de pleitear um serviço, quando esta empresa estiver apta a
operação, gerando emprego e renda ao nosso município. Diante da resposta,
sugerimos ao Poder Executivo que estude a possibilidade, através de órgãos
competentes, de trazer cursos atinentes as vagas que serão disponibilizadas
dando aos nossos lavrense condições reais de serem lançadas no mercado
qualificando-os. Indicação 019/2017 - de autoria dos Vereadores Eduardo
Luongo, Vereador Guto Bittencourt, Vereador Cadico La-Bella, Vereadora
Mariza Barreto para que a Secretaria de Turismo, Indústria e Comércio, Cultura
e esportes, juntamente com a secretaria de Obras e Transportes, analise a
possibilidade de construir uma pista de bicicross, na área localizada entre a Rua
Alexandre Silveira e o Módulo Esportivo Municipal. Pedido de Informação
006/2017 de autoria dos Vendedores Adilson Seixas e Vereadora Rosane
Costa, solicitando informações a respeito dos trabalhadores da SAMU deste
Município considerando: escalas de Motoristas e enfermeiros, horas
trabalhadas, direito a alimentação. Pedido de Informação 007/2017, de autoria
dos Vereadores Adilson Seixas e Vereadora Rosane Costa para que seja
informado a estes Vereadores se existe algum projeto de calçamento para a
continuação da Av. Coronel Galvão, saída Lavras/Caçapava, mais precisamente
Bairro Cerrito. Pedido de Informação 008/2017 de autoria da vereadora Eva
mesa para que seja informado pela Secretaria de Saúde se já foi realizada
licitação para compra de aparelhos para medir glicose, medicamentos para
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pressão arterial, anti-inflamatórios e antibióticos, estes que estão em pouca
quantidade, e alguns já estão em falta na farmácia básica do município. Moção
002/2017 de autoria dos vereadores Eduardo Luongo, Vereador Guto
Bittencourt, Vereador Cadico La-Bella e Vereadora Mariza Barreto para que seja
encaminhada Moção de Congratulações a senhora Maria Esther Gomes de
Souza, pelos inestimáveis serviços prestados à coletividade. Leitura da
Correspondência Recebida do Fundo nacional de Educação – Brasília. Não
havendo mais matérias a senhora Presidente passou a palavra aos vereadores
para o GRANDE EXPEDIENTE: Vereador Guto Bittencourt reclamou do
problema na Secretaria de Saúde com relação ao Executivo não ter veículo para
levar os pacientes para Bagé. Parabenizou a Presidente da Casa pela Sessão
Solene na Escola Bernardo de Medeiros. Vereador Biramar disse que a
Secretaria de Saúde do Município está deixando a desejar, que a mesma
marcou consulta para pacientes e quando os mesmos vieram para o
atendimento não tinha luvas e os pacientes não foram atendidos. A Vereadora
Eva comunicou que agendou uma reunião com o Prefeito para a Comissão de
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Saúde tratar sobre os problemas citados nessa Sessão. Falou que sua
promessa de ouvir as Comunidades já foi iniciada, que se reuniu com a
Comunidade São José e já montou a Diretoria e Conselho Fiscal dessa
comunidade. Vereador Jonatas parabenizou a Vereadora Eva Mesa pelo seu
trabalho na Saúde antes de ser Vereadora e disse que não estará presente na
próxima reunião da Comissão de Educação. Vereador Seixas disse que o
Executivo deve informar a esta Casa sobre os problemas da Secretaria de
Saúde do Município, parabenizou a Presidente pela Sessão Solene na Escola
Bernardo e registrou a escolha da Corte do Carnaval 2017 Soberanos da 3 ª
idade, ocorrido na praça das bandeiras no domingo, dia 05 de fevereiro de
2017. O Vereador Eduardo Luongo elogiou a forma que as Comissões estão
sendo rápidas com seus pareceres quando o assunto é Saúde e Educação.
Falou que os pontos turísticos de Lavras precisam ser destacados pelo
Executivo quando se tratar de conservação e limpeza, parabenizou o Núcleo de
Criadores de Cavalos Crioulos de Lavras do Sul em proporcionar o Rodeio dos
dias 4 e 5 de fevereiro no Sindicato Rural, falou que esse tipo de evento tráz
muitos turistas para nossa cidade. O vereador Cadico La-Bella solicitou que a
Presidente da Casa encaminhe uma Moção ao Núcleo de Criadores de Cavalos
Crioulos, parabenizando pelo belo Rodeio ocorrido no Sindicato Rural de nossa
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cidade. A Presidente confirmou o encaminhamento da Moção e disse aos
nobres Vereadores e público que a Sessão Solene na Escola Bernardo de
Medeiros foi um sucesso e que foi uma iniciativa da Câmara de Vereadores e
não somente da Presidente da Casa e comunicou que enviará um ofício
parabenizando os Soberanos da 3ª idade, escolhidos para o Carnaval de
Lavras 2017. Comunicou que pela manhã os Vereadores reuniram-se com a
Secretária Municipal de Educação, nesta Casa, para agendarem uma visita a
escola das Três Vendas – 1º Distrito de Lavras do Sul. Comunicou que como a
Casa precisa fazer quatro Sessões Ordinárias por mês e a última segunda-feira
será em pleno Carnaval, avisou que essa Sessão, em especial, será antecipada
para a sexta-feira (dia 24 de fevereiro de 2017), e que a mesma será realizada
às 12 horas, sendo que as matérias para essa sessão deverão ser entregues
pelos Vereadores e Executivo Municipal na quinta-feira (23 de fevereiro de
2017) até as 12 horas. A senhora Presidente concedeu um intervalo de dez
minutos. Retomados os trabalhos passamos para a ORDEM DO DIA: Projeto
de Lei 001/2017 que Cria Cargo de Diretor Administrativo da Casa de Cultura
José Nery da Silveira e dá outras providências, colocado em apreciação e
votação, sendo aprovado por unanimidade. Projeto de Lei 003/2017 que
autoriza o Executivo Municipal contratar Médico em regime emergencial.
Colocado em apreciação e votação, sendo aprovado por unanimidade. Pedido
de Providências 056/2017, em apreciação e regime de votação, aprovado por
unanimidade. Pedido de Providências 057/2017, em apreciação e regime de
votação, aprovado por unanimidade. Pedido de Providências 059/2017, em
apreciação e regime de votação, aprovado por unanimidade. Pedido de
Providências 060/2017, em apreciação e regime de
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votação, aprovado por unanimidade. Pedido de Providências 061/2017, em
apreciação e regime de votação, aprovado por unanimidade. Pedido de
Providências 062/2017, em apreciação e regime de votação, aprovado por
unanimidade. Indicação 018/2017, em apreciação e regime de votação,
aprovada por unanimidade. Indicação 019/2017, em apreciação e regime de
votação, aprovada por unanimidade. Pedido de Informação 006/2017, em
apreciação e em regime de votação, aprovada por unanimidade. Pedido de
Informação 007/2017, em apreciação e em regime de votação, aprovada por
unanimidade. Pedido de Informação 008/2017, em apreciação e em regime de
votação, aprovado por unanimidade. Moção 002/2017 em apreciação e em
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regime de votação, aprovada por unanimidade. CONSIDERAÇÕES FINAIS: A
Presidente Rosane Costa passou a palavra aos Vereadores para as
considerações finais onde todos agradeceram a palavra e ela, agradeceu a
presença de todos no Plenário e não havendo mais nada a ser tratado, a
senhora Presidente, em nome de Deus, declarou encerrada a Sessão Ordinária.
SALA SEVERINO SILVEIRA, EM 06 (SEIS) DE FEVEREIRO DE 2017 (DOIS
MIL E DEZESSETE).
Vereador BIRAMAR MACHADO GOULART
1º Secretário

Vereadora ROSANE COSTA
Presidente
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