CÂMARA DE VEREADORES DE ITAQUI-RS
PALÁCIO “RINCÃO DA CRUZ”
ATA Nº 003

Fls. Nº

DÉCIMA SÉTIMA LEGISLATURA
TERCEIRO PERÍODO LEGISLATIVO
PRIMEIRA SESSÃO ORDINÁRIA
TERCEIRA SESSÃO PLENÁRIA

Às nove horas e quarenta e quatro minutos, do dia seis do mês de março do ano de dois mil e
quinze, tendo por local o Plenário da Câmara de Vereadores de Itaqui, sito à rua Vereador
Dr. João Siznando Dubal Goulart, nº. 942, reuniu-se ordinariamente o Poder Legislativo, sob a
Presidência do Vereador, o Senhor Émerson de Morais Ramos (Partido Trabalhista Brasileiro –
PTB). e como Secretária a Vereadora Gislaine da Silva Brum (PSB). O Senhor Presidente
efetuou a primeira chamada, sendo respondida pelos Vereadores: Éber Escobar de Almeida (PDT
– Partido Democrático Trabalhista- PDT),Sandro da Silva Veiga (Partido Socialista Brasileiro –
PSB), Fábio Molina Vargas (Partido dos Trabalhadores – PT), Lauro Luiz Hendges (PDT),
Marcelo Guimarães Petrini (Partido do Movimento Democrático Brasileiro – PMDB), Gislaine
Brum (PSB), Márcio Luciano Veppo Palma (Partido Progressista – PP), Luísa Gomes Fontela
(PMDB) e Igor Bicca Ardais (PP). Registrou a ausência da vereadora: Mara Lúcia Marques Ayub
(PDT), Constatada a existência de quórum, o Senhor Presidente declarou abertos os trabalhos;
colocando em PAUTA a apreciação das Atas nºs. 001/2015, 002/2015, as quais não havendo
nenhuma manifestação, foram submetidas à votação, sendo ambas aprovadas por unanimidade.
Do EXPEDIENTE RECEBIDO DE OUTRAS ORIGENS e do EXPEDIENTE
APRESENTADO, constaram: a) o Oficio nº 134/2015, encaminhando o Projeto de Lei

nº. 013/2015, que “Autoriza o Poder Executivo a abrir crédito especial por superavit no
valor de R$ 84.000,00”; b) o Oficio nº 139/2015, encaminhando o Projeto de Lei
nº. 014/2015, a qual “Altera o Art. 2º, da Lei Municipal nº 3.220/07”; c) o Oficio
nº 140/2015, encaminhando o Projeto de Lei nº. 015/2015, que “Autoriza a contratação
temporária de excepcional interesse público de motorista de veículo pesado”; d) o Oficio
nº 141/2015, encaminhando o Projeto de Lei nº. 016/2015, que “Autoriza a contratação
temporária de excepcional interesse público de operador de máquina”. Do EXPEDIENTE
APRESENTADO PELA MESA, a) o Oficio nº. 142/2015, o qual indica a Vereadora
Gislaine da Silva Brum, para Líder do Governo e a Vereadora Mara Marques Ayub, para
Vice-líder. Do EXPEDIENTE RECEBIDOS DE TERCEIROS, constaram: a) o Oficio
n°. 05/2015, que indica o Vereador Igor Bicca Ardais, para Líder de Bancada Partido
Progressista (PP) e o Vereador Márcio Luciano Veppo Palma, (PP) para Vice-Líder de
Bancada. B) o Oficio n° 02/2015, o qual o Partido do Movimento Democrático
Brasileiro-(PMDB), indica o Vereador Marcelo Guimarães Petrini, para Líder de Bancada
e a Vereadora Luísa Gomes Fontela, para Vice-Líder de Bancada; c) o Ofício n°. 02/2015,
encaminhado pelo Bloco Parlamentar Partido Socialista Brasileiro( PSB) e Partido
Trabalhista Brasileiro (PTB), indica o Vereador Sandro da Silva Veiga(PSB), para Líder
de Bancada e a Vereadora Gislaine da Silva Brum (PSB), para Vice-Líder; d) o
Memorando nº 23/2015, o Setor de Contabilidade da Prefeitura Municipal de Itaqui, o
qual, encaminhando os Balancetes referentes aos meses de agosto, setembro, outubro,
novembro e dezembro de 2014. Em continuidade, do EXPEDIENTE APRESENTADO
PELOS VEREADORES, constaram as seguintes Indicações: pelo Vereador Marcelo Guimarães
Petrini, a de nº. 001/2015, Requer que o Poder Executivo Municipal, através da secretaria
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competente, providencie a recolocação dos blocos de concreto, na Ciclovia da rua
D. Pedro II, Pelo Vereador Sandro da Silva Veiga, a de nº. 002/2015, Sugere que ao
Poder Executivo Municipal, que inclua no mês de abril, a “Festa Oficial da Associação
Paixão Colorada Itaquiense”, no calendário de eventos oficiais do Município, Pelo
Vereador Émerson de Morais Ramos, a de nº. 003/2015, Solicita ao Poder Executivo
Municipal, tubulação na rua Rafael Pinto Bandeira, entre as ruas: Saldanha da Gama e
Osvaldo Aranha, no bairro Cerrinho, Dois Umbus; a de n°. 004/2015,solicita ao Poder
Executivo Municipal, a limpeza da “Ciclovia do Pampa”, em toda a sua extensão, Pela
Vereadora Gislaine da Silva Brum; a de n°005/2015, Requer ao Poder Executivo
Municipal, através da secretaria competente, a troca de lâmpada nos seguintes endereços
da Vila Cohab: Quadra B, em frente a Casa nº 02 e na Quadra A, em frente a Casa nº 12,
pelo Vereador Éber Escobar de Almeida; a de Nº. 06/2015, Solicita ao Poder Executivo
Municipal, aquisição de um triturador de galhos de árvores; a de nº. 007/2015, reparos no
calçamento da rua Borges do Canto, entre as ruas: Bento Gonçalves e Rodrigues Lima; a
de n°. 008/2015, Solicitando ao Poder Executivo Municipal, que realize estudo da
viabilidade de mão dupla na rua Borges do Canto, entre as ruas: Independência e
Rodrigues Lima; a de nº. 009/2015, solicitando ao Poder Executivo Municipal, a
reposição de luminárias, lâmpadas e pintura da Praça do Porto, Pela Vereadora Luísa
Gomes Fontela, a de nº 010/2015, Sugere ao Poder Executivo Municipal,
o encascalhamento e a respectiva compactação na rua, Saldanha da Gama, entre as ruas:
Rodrigues Lima e Santos Pedroso, no trecho no bairro da Ponte Seca, entre as ruas: Dom
Pedro II e Frei Caneca, a de nº. 011/2015, solicitando ao Poder Executivo Municipal, que
encaminhe a secretaria competente, a providência de reparos em várias vias públicas,
com capeamento asfáltico, fechando os buracos existentes, Pelo Vereador Igor Bicca
Ardais, a de nº.012/2015, Requer ao Poder Executivo Municipal, através da secretaria
competente o calçamento das seguintes ruas: Borges do Canto, entre as ruas: Visconde de
Mauá e Sany Silva; Euclides Aranha, entre as ruas: Frei Caneca e Visconde de Mauá;
Visconde de Mauá, entre as ruas: Borges do Canto e Euclides Aranha; Frei Caneca, entre
as ruas: Euclides Aranha e Osvaldo Aranha e Bento Gonçalves, entre as ruas: Felipe Nery
de Aguiar e Borges de Medeiros; a de nº. 013/2015, requer ao Poder Executivo
Municipal, manutenção das quadras de esporte do Parque Comendador Fermino
Fernandes Lima (Parcão); a de nº.014/2015 Requer ao Poder Executivo Municipal, a
revitalização da Praça Marechal Deodoro da Fonseca ; a de nº. 015/2015, solicitando ao
Poder Executivo Municipal, a viabilidade de transporte coletivo público nos Bairros da
cidade em horários alternados; a de n°. 016/2015, requer ao Poder Executivo Municipal,
o estacionamento rotativo na rua Independência, entre as ruas: Davi Canabarro e Av.
Humberto de Alencar Castelo Branco; a de n°. 017/2015, solicitando ao Poder Executivo
Municipal, o encascalhamento e patrolamento na estrada do Pintado. Constou o Pedido
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de informação: pela Vereadora Luísa Gomes Fontela, a de n°.001/2015, Requer que o
Poder Executivo Municipal, envie cópia do procedimento licitatório e o Contrato
Administrativo celebrado com o Conjunto Musical que fez a animação do “Baile
Municipal”. Ainda, constaram os seguintes Requerimentos: pelo Vereador Marcelo
Guimarães Petrini, a de nº.001/2015, Sugerindo à Mesa Diretora da Câmara de
Vereadores, que sejam retomadas as Sessões itinerantes nos bairros, Pelo Vereador Éber
Escobar de Almeida, a de nº. 003/2015, requerendo o envio de Voto de Louvor à Rádio
Cruzeiro do Sul pelo seu 37º aniversário de Fundação. Em continuidade, constaram as
Moções: pelo Vereador Sandro da Silva Veiga, a de nº.001/2015, Solicitando á Mesa
Diretora, que oficie ao Governo do Estado do -RS, requerendo remoção de servidores
para o Presidio Estadual de Itaqui e benfeitorias, reforma e demais adequações
necessárias para o bom funcionamento do mesmo, a de nº. 002/2015, Requer á Mesa
Diretora que oficie a Agência Nacional de Energia Elétrica – ANEEL - enviando Moção
de repúdio ao aumento excessivo de energia elétrica pela distribuidora AES SUL em
cento e dezoito municípios, Pela Vereadora Luísa Gomes Fontela, a de n°.003/2015,
Requerendo à Mesa Diretora que a mesma oficie ao Governo do Estado, Casa Civil,
solicitando a transferência de veículo leve destinado a corporação de bombeiros da Itaqui.
O Senhor Presidente constatou a existência de quorum. Iniciou a ORDEM DO DIA, onde
constaram: o requerimento de nº.001/2015, não havendo nenhuma manifestação, foi submetido
à votação, sendo aprovada por unanimidade; o requerimento nº.003/2015, não havendo nenhuma
manifestação, foi submetido à votação, sendo aprovada por unanimidade; a Moção
nº.001/2015,não havendo nenhuma manifestação, foi submetido à votação, sendo
aprovada por unanimidade; a Moção de nº. 002/2015,não havendo nenhuma manifestação, foi
submetido à votação, sendo aprovada por unanimidade; a Moção de nº. 003/2015,não havendo
nenhuma manifestação, foi submetido à votação, sendo aprovada por unanimidade; O Senhor
Presidente parabenizou o Vereador Éber Escobar de Almeida, pela data comemorativa do seu
aniversário. O Senhor Presidente comunicou que as sessões Plenária, será as terças-feiras, às oito
horas e trinta minutos, a partir do dia vinte e quatro do mês corrente. O Senhor Presidente passou
para o espaço do GRANDE EXPEDIENTE, oportunidade na qual, o Vereador Lauro Luiz
Hendges Comentou sobre as suas matérias apresentadas; saudou o Presidente da "Paixão
Colorada Itaquiense" responsável da torcida organizada, o Senhor Jorge Boeira. Comentou sobre
o escândalo, que aconteceu envolvendo vários agentes Politicos com a Petrobras. Dissertou
sobre a economia do País, que se encontra em dificuldade financeira, ocasionando a
desvalorização de nossa moeda (inflação). Falou que o governo do estado irá pagar o
funcionalismo público estadual em parcelas. Sendo assim considerada uma falta de coerência no
que e dito em tempo de campanhas politicas e bem diferente do que depois realmente acontece.
Parabenizou o Presidente do sindicado dos funcionalismo de Itaqui- SINDISERPI-, o Senhor
Valmir Messa, em sua atitude tomada. O Vereador Éber Escobar de Almeida discorreu a respeito
de matérias de sua autoria; comentando assim sobre a inflação em nosso País e que vem
ocorrendo ultimamente. Falou sobre o valor do que é pago pelos consumidores de energia
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eletrica, dizendo ser insatisfeito com as mesma. Informando que encaminhou uma Ação ao
Ministerio Público, contra a empresa Distribuidora Gaúcha de Energia S.A -AES Sul-.
Também, comentou sobre a qualidade do atendimento e serviço prestado pela Empresa de
Telefonia Móvel "VIVO". Alçando eleogios a Emisora de rádio Cruzeiro do sul, pelo excelente
trabalho prestado pela mesma. Prestou Homenagem as todas as Mulheres, pela comemoração do
"Dia Internacional da Mulher". o Vereador Sandro da Silva Veiga, Saudou o Presidente da
Torcida organizada "Paixão Colorada Itaquiense", o Senhor Jorge Boeira. Comentou máteria
apresentadas de sua autoria. Adjetivou o serviço prestado pela AESUL, disse que solicitou junto
a Agencia Nacional de Energia Eletrica -ANAEL-,devidas explicações sobre o valor pago por
consumidores. Concluindo seu discurso, Parabenizou as Mulheres pela data comemorativa, em
destaque de seu dia. E assim finaliza o seu discurso.O Vereador Igor Bicca Ardais destacou
matérias apresentadas de sua autorias. Comentou sobre o estado de conservação que se encontra
as quadras de praticas Desportivas do Parque Comendador Fermino Fernandes Lima- Parcão-.
Falou sobre o serviço de reforma que vem acontecendo ultimamente do Complexo Esportivo da
"Pracinha das Cafifas". Comentou sobre o a fiscalização do estacionamento rotativo. Tecendo
sobre o transporte coletivo, solicitando ao Poder Executivo Municipal, que disponibilize um
horário de prestação de serviço pelo mesmo no turno da noite. Fala sobre a manutenção no
acesso da estrada do Pintado. Parabenizou o vereador Éber Escobar de Almeida, pela passagem
do seu aniversário. E assim conclui seu discurso. A Vereadora Luísa Gomes Fontela Saudou o
público presente e ouvinte. Comentou máteria apresentada. Destacou que até o dia de hoje, a
mesma está em espera de resposta de suas máterias emitidas ao Poder Executivo Municipal. Fala
de sua preocupação com o aumento da inflação em nosso País. E do valor da energia taxa
cobrada pela Empresa prestadora de serviço "AESUL". Parabenizou as Mulheres pela data
comemorativa de seu dia, enaltecendo a mesma. E assim deu termino ao seu discurso. A
Vereadora Gislaine Brum destacou matérias apresentadas de sua autoria. Sauda o público
ouvinte. Parabenizou o Senhor Márcio Barros, responsável pela organização do Festa Popular"Carnaval". Desejou aos alunos e professores, um ótimo inicio do ano letivo no Município.
Parabenizou o vereador Éber Escobar de Almeida pelo dia comemorativo do seu aniversário, e,
também, a Secretaria de Capacitação de Recursos a Senhora Ana Cabreira, pelo seu aniversário.
Prestou homenagem as Mulheres ao “Dia Internacional da Mulher.” E agradece aos ouvintes. O
Vereador Márcio Luciano Veppo Palma analisou matérias de sua autoria. Saudou os Edis e o
público presente pelo inicio de mais um ano classista. Parabenizou as Mulheres pela data
comemorativa, ao "Dia Internacional da Mulher". Falou sobre os problemas sociais brasileiros,
que vem ocorrendo nos dias atuais e de seus efeitos. Destacou o labor prestado por profissionais
da Emater e Secretaria da Agricultura Municipal, em prol dos pequenos produtores rurais. Do
atraso da construção da Quadra Polisesportiva,localizada nas dependencias no nucleo
habitacional Promorar. O Vereador Marcelo Guimarães Petrini Saudou o público presente e
ouvinte. Parabenizou o Vereador Éber Escobar de Almeida, pelo seu aniversário. Expôs
comentários sobre suas máteria apresentada. Do repúdio sobre a reposição salarial ao
funcionalismo público Municipal. Sobre o planejamento na organização dos transportes
escolares Municipal. Do descalabro que encontram-se as estradas que dão acesso ao interior
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do Município.Finalizando assim sua oratória. O Vereador Fábio Molina Vargas Saudou os Edis,
público presentes e ouvintes. Presta homenagem ao Vereador Éber Escobar de Almeida pela
passagem de seu aniversário. E, também, elucida o "Dia Internacional das Mulher.", alçando
assim suas maximas às mesmas. Em continuidade, falou que as ruas dos bairros do municipio,
encontram-se em precário condição de tráfego. Fala sobre do "Progama mais Médicos",do
Governo Federal. Comentou sobre a possível perca da construção da quadra poliesportiva, na
Escola Municipal Otávio Silveira. Da cabo ao seu discurso. O Senhor Presidente passou a
direção dos trabalhos para o Senhor Vice-Presidente, Vereador Éber Escobar de Almeida. Em
GRANDE EXPEDIENTE, o Senhor Presidente passou para o GRANDE EXPEDIENTE,
oportunidade onde O Vereador Emerson de Morais Ramos Saudou o público presente e ouvintes.
Comentou máteria apresentada. Informou que esteve representando esta Casa Legislativa, na
Audiência Pública Frente Parlamentar de Apoio às Santas Casas de Misericórdia, Hospitais e
Entidades na Área da Saúde,na Capital deste Estado, Porto Alegre. Parabenizou as Mulheres pela
data comemorativa de seu Dia extendo máximas biblicas ás mesmas. O Senhor Presidente
passou para o ESPAÇO DAS LIDERANÇAS, onde o Líder da Bancada do Bloco Parlamentar
PSB/PTB- Sandro da Silva Veiga- Agradeceu aos colegas pela confiança recebida. Líder da
Bancada do PP- Igor Bicca Ardais- Comentou sobre a corrupção dos Agentes Políticos
responsáveis, pelo que vem acontecendo ultimamente em nosso País, incluindo assim os
envolvidos os do mesmo partido o qual faz parte. Convidou a comunidade em participar da
caminhada pacifica, no dia quinze do corrente mês e ano. Felicitou as Vereadoras pelo “Dia
Internacional da Mulher”. Líder da Bancada PDT-Lauro Luiz Hendges- Parabenizou o Vereador
Éber Escobar de Almeida pela data do seu aniversário. Prestou homenagem as mulheres pelo
“Dia Internacional da Mulher”. Líder da bancada do PMDB, Vereador Marcelo Guimarães
Petrini Tece Líricas sobre o "Dia Internacional da Mulher". Convidou a população a ´participar
da caminhada Pacifica, no próximo dia quinze de março. Falou que o seu partido estará reunido
para apresentar uma nova proposta a comunidade Itaquiense, nos futuro pleitos politicos.O
Senhor Presidente E, agradeceu a DEUS e a presença de todos, encerrando os trabalhos da
Sétima Sessão Plenária, cuja íntegra encontra-se gravada no DVD nº.: 003/2015, PLENÁRIO
DA CÂMARA DE VEREADORES DE ITAQUI, centésimo quinquagésimo sexto ano de
emancipação política do Município de Itaqui. Do que eu, Vereadora Gislaine da Silva Brum,
Secretária, determinei fosse lavrada a presente Ata que, depois de distribuída em avulsos e
aprovada, será assinada por mim e pelo Senhor Presidente; sendo o término da mesma às doze
horas e quarenta e cinco minutos, do mesmo dia.
Ver. Émerson de Morais Ramos
Presidente
SAR/GPS

Vereadora Gisilaine da Silva Brum
Secretária
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