
Ata no 0l de2022

Aos sete dias do mês de março do ano de dois mil e vinte e dois, às nove horas, segunda-feira, reuniram-

se na Sala Severino Silveira, em Sessão ordinária, os Senhores Vereadores: Neto Viana - PT, Adilson

Seixas - pDT, Eva Teixeira Mesa Prates - MDB, Dimmy Alves - PP, Clemar Biaggi (Careca) - PTB,

Nenê Brito - pDT, Vereadore Renan Delabary - PP e Vereador Juliano Confisco - PP, sob a

presidência do Vereador Guto Bittencourt - PP, que havendo "Quórum" e de acordo com a

Constituição, Lei Organica e Regimento Interno, declarou aberta a presente Sessão Ordinária. O Senhor

presidente colocou Jm apreciaçáo. votação a Ata 06 de 202I, apreciada e, logo após, aprovada por

unanimidade. A presiderite solicitou que o Secretário da Mesa fizesse leitura das matérias do

Expediente: REQUERTMENTO No 0u2022 1- SEJAM INFORMADOS A ESTA CASA

LEGISLATIyA oS RECURSoS QUE A FMHHTC RECEBEU A NÍVEIS FEDERAL E

ESTADUAL, BEM COMO OS VALóRES DESTINADOS POR VEREADORES, ATRAVES DE

EMENDAS IMPoSITIvAS, DE FORMA DISCRIMINADA, NOS ÚLTIMOS 5 ANOS; 2. QUE
EJA ENVIADA A RELAÇÃO »e BENFEITORIAS .fÁ nnar,IZADAS COM OS RECURSOS

DAS EMENDAS IMPOSIVAS, ASSIM COM AS QUE AINDA AGUARDAM A SUA

óóNCr,usÃo. DE AUToRTA Do vEREADoR DIMMy ALvES - PP; INDICAÇÃo N'
06t2022 QUE O PODER EXECUTM MUNICIPAL, ATRAVES DO SETOR COMPETENTE,
FAÇA uúa VISToRIA EM ToDA A SUA FROTA DE VEÍCULOS OFÍCIAIS A SERVIÇO
DA ADMINISTRAÇÃO TvTUNICIPAL, DIRETA OU INDIRETA, VISANDO RECEBER A
IDENTIFICAÇÃO COM A LOGOMARCA DO MUNICIPIO E O NOME DA
SECRETARIA/SETOR/DEPARTAMENTO RESPONSÁVEL. DE AUTORIA DO VEREADOR
RENAN DELABARY; INDICAÇÃO N" O7l2022 QUE SEJA REALIZADO ESTUDO PARÀ
CONSTRUÇÃO DE UMA PONTE AO LADO DA JÁ EXISTENTE NA ESTRADA SÃO
DOMTNGOS (SANGA DA MATILDE, CoMo É CONHECT?a). DE AUTORIA Do
VEREADOR ADILSON SEIXAS - PDT; PEDIDO DE INFORMAÇOES N' 0412022 QUE SEJA
INFORMADO A ESTE VEREADOR, QUAL A PREVISÃO pa.nq. O CALÇAMENTO DA RUA
ANTONIO CARLOS MARTINS PIQUELET.DE AUTORIA DO VEREADOR NETO VIANA _
pT; pEDTDO DE TNFORMAÇÕBS N" 05/2022 QUE SEJA INFORMADO QUAL A PREVISÃO
PARA A INSTALAÇÃO DE UMA ESTAÇÃO DE TRANSBORDO NO MUNICÍPIO. DE
AUTORIA DO VEREADOR NETO VIANA - PT; PEDIDO DE INFORMAÇOES N" 06/2022

QUE SEJAM INFORMADOS QUAIS VALORES GÀSTOS COM ENERGIA ELETRICA POR
ESTA FUNDAÇÃO A PARTIR DE ABRIL DE 2OIg ATE O PRE,SENTE MOMENTO,
ESPECIFICADO VTÊS I NTÊS. DE AUTORIA DO VEREADOR ADILSON SBIXAS - PDT;
PEDIDO DE PROVIDENCIAS N" 03/2022 QUF.. SEJA REALIZADA PINTURA DE F'AIXA DE
SEGURANÇA DE PEDESTRES E COLOCAÇÃO DE PLACAS DE SINALIZAÇÃO NOS
QUEBRA-MOLAS QUE AINDA NÁO POSSUEM. DE AUTORIA DO VERI]ADOR NENÊ
BRITO _ PDT; PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS N" O7l2022 QUf. SEJA REALIZADA LIMPEZA
NOS LEITOS DAS SANGAS DA CIDADE, COM RETIRADA DE ENTULHOS E A
DESPULUIÇÃO DAS MESMAS E QUE POSTERIORMENTE SEJA DADO INÍCIO AO
ESTUDO DE INSTALAÇÃO DE REDES DE ESGOTO. DE AUTORIA DO VEREADOR NETO
vrANA - PT; PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS No 08/2022 QUE SEJA INSTALADO UM
SUPORTE DE LÂMPADA NA RUA PASTOR JOÃO MANUEL MARTNHO DINIZ _ VILA
ISABEL, MAIS ESPECIFICAMENTE NA ALTURA DA CASA DE N" 62 E QUE SEJA
SOLICIT,{DO JUNTO A EQUATORIAL A INSTALAÇÃO DE UM POSTE NA ESQUINA DA
MESMA, PARA POSTERIOR INSTALAÇÃO DE MAIS UM SUPORTE E LÂMPADA. DE
AUTORIA DO VEREADOR NETO VIANA - pT; PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS N" 09/2022

QUE SEJA FEITO REPARO NO ATERRO DA ACADEMIA AO AR LIVRE LOCALTZADA
NA RUA PAUL HARRIS E QUE SEJA SOLICIATADO JUI{TO AO GRUPO EQUATORIAL A
INSTALAÇÃO DE POSTES NO LOCAL. DE AUTORIA DO VEREADOR NETO VIANA _ PT;
PEDTDO DE pRovrDÊNcrÀs N" 10/2022 QUE SEJA rNSTÀLADA UMA B,O§ryF'lgIP \Aí/6,t4 'C=-1 \L-(\.]VJ,&/*:4 -\'r.- **/



ESQUTNA DA RUA JOÃO L. BULCÃO COM A BARÁO DO RrO BRANCO. DE AUTORTA
DO VEREADOR NETO VIANA - PT. Grande Expediente: Grande Expediente: Vereador Neto
Viana - PT desejou uma boa tarde ao seúor Vereador e Presidente Guto Bittencourt - PP, aos demais

colegas vereadores, assessoria da casa. Iniciou sua fala relatando sobre as chuvas que teve no município
e os estragos em alguns lugares da cidade, e sobre os pedidos de poda de árvores em nossa cidade. Falou
sobre a visita do Deputado Federal Elvino Bohn Gass - PT, onde esteve em nossa cidade para entregar
uma Emenda Parlamentar no valor de cem mil que foi solicitada pelo Sindicato dos Trabalhadores
Rurais através do senhor Amilton - Secretario Geral. Disse que ele também esteve visitando a Horta
Comunitaria. E falou dos veículos recebidos paÍa Secretaria de Agricultura. Parabenizou todas as

mulheres do Brasil, pelo dia Internacional da Mulher no dia 08 de março. Vereador Nenê Brito - PDT
desejou um boa tarde senhor Presidente Guto Bittencourt - PP e aos demais colegas e assessoria.

Deixou o agradecimento ao Secretiário Cadico La-bella, ao servidor Confisco e a todos que estavam

envolvidos para ajudar colocar lonas nas casas que estavam destapadas devido à chuva que veio em

nossa região. Falou da matéria sobre os quebra molas. Também falou sobre as lixeiras que na sessão

passada os colegas vereadores estavam relatando. Vereador Adilson Seixas - PDT desejou uma boa

tarde ao senhor Presidente Guto Bittencourt - PP e aos demais colegas e assessoria. Agradeceu a Deus

por estar aqui mais uma vez. Logo leu uma palavra da Bíblia e deixou de reflexão a todos os presentes.

Falou da Informação que foi lida em sessão no dia de hoje sobre a Luz no hospital de nosso município.
Relatou sobre uma postagem que um munícipe publicou em rede social citando os nomes dos

vereadores sobre o efetivo da BM (Brigada Militar) Polícia Civil para nosso município, onde diz que

vamos até Porto Alegre para ostentaÍmos, Logo leu o texto publicado. E falou qtrc faz de tudo paÍa que a

nossa cidade tenha melhorias. Logo cumprimentou o Secretário Cadico La-bella, ao Confisco e a todos
que estavam envolvidos para ajudar todas aquelas famílias que precisou de ajuda nos dias de chuvas que

tiveram suas casas destelhadas. Logo desejou uma ótima semana. Vereadora Eva Mesa - MDB
desejou uma boa tarde ao senhor Presidente Guto Bittencourt - PP e aos demais colegas e assessoria.

Parabenizou antecipadamente a todas as mulheres pelo dia Internacional da Mulher. Falou sobre a fala
do vereador Neto sobre as quedas de árvores, e se a secretaria do meio ambiente atendesse nossos
pedidos de poda de árvores muitos estragam não tinham acontecidos. O vereador Neto Viana pediu a

parte para falar sobre o assunto debatido pela Vereadora Eva. Logo vereadora Eva falou sobre a

privatizaçáo da ceee, onde o vereador Seixas relatou em sua fala sobre apoios dos Deputados. O
vereador Adilson Seixas pediu a parte para falar sobre o assunto. Vereadora Eva falou sobre o texto
publicado no facebook relatado pelo vereador Adilson Seixas. Vereador Dimmy Alves - PP desejou
uma boa tarde ao senhor Vereador e Presidente Guto Bittencourt - PP e aos demais colegas, assessoria

da casa. Desejou os parabéns pelo o dia Intemacional da Mulher no dia 08 de março onde disse que é
um dia muito importante e que esse dia é todos os dias, e em especial as mulheres desta casa legislativa.
Falou também sobre as fortes chuvas e estragos em nosso município. Comentou que essa cfunara faz
vários pedidos e muitas vezes são engavotados, e essos pedidos são da Çomunidade, e pediu para que o
Executivo olhe mais paÍa o Legislativo. Disse que esteve conversando com os munícipes na cidade e

que muitos relatos são sobre a falta de médicos em nosso município e que não adianta só comprar
caÍros, o executivo precisa focar melhor em seus projetos. Relatou sobre o reajuste salarial, onde jafaz2
anos sem aumento. Logo agradeceu a palavra. Vereador Renan Delabary - PP desejou uma boa tarde
ao seúor Vereador e Presidente Guto Bittencourt - PP e aos demais colegas, assessoria da casa.
Manifestou-se relatando sobre os relatos debatidos pelos os colegas vereadores. Falou sobre a ceee- a tal
Equatorial, e que não irá se manifestar sobre a privatização. Disse que vamos atrás das soluções, mas
não somos nós que resolvemos. Parabenizou o vereador e colega Adilson Seixas por se manifestaÍ sobre
o assunto, e pela colaboração dos colegas e vereadores sobre o assunto. Yereador Juliano Confisco -
PP desejou uma boa tarde ao seúor Vereador e Presidente Guto Bittencourt - PP e aos demais colegas,
assessoria da casa. Justificou a sua ausência na ultima sessão ordiniíria, onde estava doando sangue na
cidade de Porto Alegre-rs, e relatou sobre o veículo que foi ate a cidade, e analisou o conforto do
veiculo que os bancos são escolares, e disse que é muito complicado viajar 700km, e sem aÍ
condicionado fica mais dificil. Falou também sobre a falta de luz na cidade no dia da chuva, e que a
empresa equatorial ficou das 22h ate as 02h da manhã resolvendo a situação e que crê que a empresa
poderá melhorar. Comentou sobre o assunto publicado no facebook, relatado pelo colega Seixas.
Vereador Clemar Biaggi - Careca PTB desejou uma boa tarde ao senhor Vereador e Presidente Guto
Bittencourt - PP e aos demais colegas, assessoria da casa. Prestou sua solidariedade as pessoas que
foram atingidas por este forte temporal que veio em nosso município. Também parabenizou a todas as

mulheres do mundo pelo dia intemacional da mulher no dia de amaúa. Falou sobre o assunto gue foi r
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pôstado em rede social, onde disse que quem postou tem que arcar com as conseqüências e temos que

dar nomes aos bois. Relatou sobre a luz em nossa cidade que está uma porcaria. E que todas as vezes
que viajamos é para tentar trazer as soluções e que não temos a caneta para resolver. Vereador O
Vereador e Presidente Luis Augusto Bittencourt - PP desejou um feliz dia das mulheres do
Legislativo e para todas as mulheres desse mundo. Falou sobre a Emenda que veio do Afonso Ramm e
da Emenda da Van da Saúde. Também falou sobre o reajuste salarial. Logo vereador Renan Delabary
pediu a parte para falar sobre o assunto relatado pelo o Presidente da Casa sobre o reajuste salarial. O
Presidente e vereador Guto disse que sempre será a favor aos professores. Relatou também sobre o texto
que foi publicado no facebook, explanado pelo colega e vereador Seixas. Considerações Finais:
Vereador Neto Viana - PT convidou a população para assinar o abaixo assinado pelos péssimos
serviços realizados em nossa região pela empresa Equatorial. Logo desejou um feliz dia da mulher
novamente. Vereador Nenê Brito - PDT desejou um feliz dia da mulher, e uma otima semana a todos.
Vereador Adilson Seixas - PDT deixou uma mensagem a todas as mulheres, pois o dia delas é todos
os dias. Relatou sobre a resposta da matéria apresentada sobre a rede de luz do Hospital. Pediu para que
todos se cuidem, e desejou uma boa semana. Vereadora Eva Mesa - MDB agradeceu a palavra.
Vereador Dimmy Alves - PP Falou sobre os serviços da empresa Equatorial. Vereador Renan
Delabary - PP desejou um feliz dia da mulher no dia de amanha a todas as mulheres desse mundo. E
falou sobre um vídeo postado em sua rede social sobre o Projeto Fosfato. Yereador Juliano Confisco -
PP parabenizou todas as mulheres pelo dia delas, e disse que irá assinar sim o abaixo assinado. E
acredita que a empresa irá melhorar. Logo desejou uma ótima semana a todos. Vereador Clemar
Biaggi - PTB Se manifestou sobre a agenda que também foi realizada aÍé a cidade de Porto Alegre,
sobre a Corsan. O presidente e Vereador Guto Bittencourt - PP falou sobre a votação do horario da
sessão ordinária, com 5 votos a favor as 13h30min. Falou sobre a água no cerrito. Logo desejou uma
ótima semana a todos. Obs: As manifestações dos Vereadores estão gravadas em áudio em sua íntegra e
publicadas no (youtube). O Senhor Presidente agradeceu a presença de todos e não havendo mais nadaa
tratado declarou encerrada a presente Sessão Ordinríria. Sala "Severino Silveira" da Câmara de
Vereadores de Lavras do Sul, 07 de marÇo de 2022

Mesa Vereador Luis Bittencourt
lu Secretiíria
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