PODER LEGISLATIVO
CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
LAVRAS DO SUL – RS
ATA Nº 009/2017.
Sessão Ordinária, Presidência da Vereadora
Rosane Costa e Vereador Biramar Machado
Goulart, 1º Secretário.
Aos vinte e quatro dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e dezessete, às
doze horas, sexta-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 008/2017 da sessão anterior, que após
apreciação, foi aprovada por unanimidade. A Presidente Rosane Costa solicitou
a leitura das matérias do EXPEDIENTE: Pedido de Providências nº 82/2017 de autoria dos Vereadores Mariza Barreto, Guto Bittencourt, Vereador Cadico
La-Bella e Vereador Eduardo Luongo para que sejam adotadas medidas
visando reparos na ponte localizada na Rua Cel. Mesa, em Direção ao Bairro
Madezzati. Pedido de Providências nº 83/2017- de autoria dos Vereadores
Adilson Seixas e Rosane Costa para que seja providenciada pintura e
colocação de uma placa sinalizando Embarque e Desembarque em frente ao
Posto de Saúde Dr. Leônidas Calero (Promorar). Indicação 022/2017 de autoria
dos vereadores Rosane Costa e Vereador Adilson Seixas para que seja
realizado estudo pelo Executivo Municipal, a fim de encaminhar Projeto de Lei à
Câmara de Vereadores, visando “Criar o Departamento de Assistência e BemEstar Animal, na estrutura da Secretaria Municipal de Saúde”. Pedido de
Informação 014/2017 de autoria do Vereador Adilson Seixas e Vereadora
Rosane Costa, solicitando a cópia das documentações da firma que ganhou a
licitação para dedetização das Escolas Municipais. Foram lidas as
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Correspondências: Comunicado da Bancada do PMDB e Ofício 046/2017 do
Executivo Municipal onde foi lida as respostas de alguns pedidos dos
Vereadores, onde as mesmas ficarão à disposição dos vereadores nas suas
Bancadas. A senhora Presidente colocou a palavra a disposição dos
Vereadores no GRANDE EXPEDIENTE: Vereador Eduardo Luongo desejou um
bom carnaval a todos e solicitou a Presidente que não tivesse intervalo que logo
após o grande expediente já fossem para a Ordem do dia e Considerações
Finais. A Senhora Presidente colocou em apreciação dos
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Vereadores tal solicitação onde foi aceito por unanimidade. A Vereadora Mariza
relatou sua visita e do Vereador Jonatas de Souza na Escola das Três Vendas,
juntamente com a Secretária de Educação para uma reunião onde trataram do
assunto referente a possibilidade de fechar ou não a referida Escola. Relatou
que a reunião foi finalizada com a decisão de ter somente turno pela manhã, de
segunda a quinta-feira e na sextas-feiras os alunos não iriam para Escola, mas
recuperariam levando trabalho para casa. Vereador Guto Bittencourt desejou
um ótimo carnaval a todos. Vereadora Eva Mesa comunicou que quando fez as
reuniões nas Associações de Bairros, foram constituídos os Conselhos Fiscais,
além das Diretorias, e agradeceu a Vereadora Mariza e a Assessora Jurídica da
Casa e Assessora de Imprensa por estarem presentes nessas reuniões e que a
próxima reunião será na Olaria e que convidou o Prefeito e Vice-Prefeito para
participar e que o próximo passo a ser feito será o Estatuto das Associações. A
Presidente da Casa passou para a ORDEM DO DIA: Pedido de Providências
082 e 083/2017 – em apreciação e após votação foram aprovados por
unanimidade; Indicação nº 022/2017, em apreciação e após votação foi
aprovado por unanimidade; Pedido de Informação nº 014/2017-em apreciação
e após votação foi aprovado por unanimidade. CONSIDERAÇÕES FINAIS: Os
Vereadores fizeram uso da palavra para desejarem um bom carnaval a todos.
Nada mais há tratar a Presidente em nome de Deus, encerrou a presente
sessão ordinária.
SALA SEVERINO SILVEIRA, EM 24 (VINTE E QUATRO) DE FEVEREIRO DE
2017 (DOIS MIL E DEZESSETE).
Vereador BIRAMAR MACHADO GOULART
1º Secretário
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Vereadora ROSANE COSTA
Presidente
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