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Às dezenove horas e cinco minutos, do dia sete do mês de março do ano de dois mil e
dezessete, tendo por local o Plenário da Câmara de Vereadores de Itaqui, sito à rua Vereador
Dr. João Dubal Goulart, nº. 942, reuniu-se ordinariamente o Poder Legislativo, sob a
Presidência do Vereador Igor Bicca Ardais (Partido Progressista - PP) e como Secretário o
Vereador Clóvis Antonio Ravarotto Corrêa (Partido do Movimento Democrático Brasileiro PMDB). O Senhor Presidente efetuou a primeira chamada, sendo respondida pelos
Vereadores: Leonardo Dicson Sanchez Betim (Partido Democrático Trabalhista – PDT),
Queli Gomes Ferreira (Partido Progressista – PP), César Augusto Klein (PP), Éber Escobar
de Almeida (Partido Democrático Trabalhista – PDT), Lauro Luiz Hendges (PDT),
Émerson de Morais Ramos (Partido Trabalhista Brasileiro – PTB), Cleir Fagundes Rocha
(PMDB), Clóvis Antonio Ravarotto Corrêa (PMDB), Gislaine da Silva Brum (Partido
Socialista Brasileiro – PSB) e Ivete Piffero (PSB). Constatada a existência de quorum, o
Senhor Presidente declarou abertos os trabalhos. Em Pequeno Expediente, do Expediente
Recebido do Executivo constou: a) o Ofício, encaminhando Projeto de Lei nº. 001/2017, que
“Dispõe sobre a estrutura administrativa básica dos serviços municipais do Poder Executivo
e dá providências”; b) o Ofício nº. 065/2017, solicitando Sessão Legislativa Extraordinária,
conforme Art. 15 da L.O. e 9º do R.I.; c) o Ofício, encaminhando o Projeto de Lei nº. 002, o
qual “Altera o Art. 2º da Lei Municipal nº. 1.799, de 20 de março de 1991 e art. 28, de 20 de
agosto de 1990 e dá outras providências”; d) o Ofício nº. 086, encaminhando Mensagem
Retificativa ao Projeto; e) o Ofício, encaminhando o Projeto de Lei nº. 003/2017, que
“Altera a Lei Municipal nº. 3.691, de 29 de dezembro de 2010”; f) o Ofício, encaminhando
o Projeto de Lei nº. 004/2017, o qual “Dá nova redação ao art. 4º, da Lei Municipal nº.
3.274 de 12 de dezembro de 2007, que cria a Divisão de Trânsito”; g) o Ofício nº. 091,
encaminhando o Projeto de Lei nº. 005/2017, que “Autoriza o Poder Executivo a proceder a
contratação temporária, de excepcional interesse público, de Auxiliar de Serviços Gerais e
Cozinheira”; h) o Ofício nº. 0100, encaminhando Mensagem Retificativa ao Projeto e
solicitando tramitação em regime de urgência urgentíssima, conforme Art. 147 do R.I.; i) o
Ofício nº. 092, encaminhando o Projeto de Lei nº. 006/2017, o qual “Altera a Lei Municipal
nº. 4.182, de 13 de abril de 2016, que concede incentivo financeiro adicional aos Agentes de
Combate de Endemias, de acordo com a Portaria nº 1.243, do Ministério da Saúde”; j) o
Ofício nº. 093, encaminhando o Projeto de Lei nº. 007/2017, que “Autoriza o Poder
Executivo a abrir crédito especial por redução no valor de R$ 1.000,00”; k) o Ofício nº. 094,
encaminhando o Projeto de Lei nº. 008/2017, que “Autoriza o Poder Executivo a abrir
crédito especial por redução no valor de R$ 3.000,00”. Do Expediente Recebido de
Terceiros constou: a) o Convite, da Escola de Educação Profissional SENAC São Borja,
para os edis participarem da Palestra Motivacional em Homenagem ao Dia Internacional da
Mulher, que realizar-se-á no dia nove do corrente mês, às dezenove horas, no Balcão
SENAC, localizado na rua D. Pedro II, nº. 1026. Ainda, em Proposições dos Vereadores,
constou o Projeto de Resolução nº. 001/2017, pelo Vereador Émerson de Morais Ramos, o
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qual “Cria Comissão Especial de Segurança Pública”. Também, constaram as seguintes
Indicações: pela Vereadora Ivete Piffero, a de nº. 001/2017, solicitando ao Poder Executivo,
a limpeza e corte de grama nos canteiros centrais da rua Sany Silva, entre as ruas Cel.
Fernandes e Rincão da Cruz; a de nº. 002/2017, solicitando a Mesa Diretora, a composição
da Coordenadoria da Mulher; a de nº. 003/2017, solicitando ao Poder Executivo, a
disposição de zelador pelo período de vinte e quatro horas, em forma de rodízio e uma
equipe de manutenção para cuidar da Praça Eng.º. Bélgio Cavalcanti de Albuquerque
Tabajara (Praça do Porto); a de nº. 004/2017, solicitando ao Poder Executivo, o
patrolamento e encascalhamento da estrada do Chalé; a de nº. 005/2017, solicitando ao
Poder Executivo, a reposição de lâmpada no poste nº. 64, localizado na rua Independência,
em frente a Casa nº 2.260; a de nº. 006/2017, solicitando ao Poder Executivo, a construção
de uma Pracinha e área de lazer, na área verde da Vila Angico, entre as ruas: Uruguaiana e
Batista Caetano, no Bairro das Cafifas; a de nº. 007/2017, solicitando ao Poder Executivo,
reforma geral na Praça do Porto (nos banheiros, nos brinquedos da Pracinha, manutenção
dos madeiramentos, recolocação de pedras e grades de proteção na rampa e colocação de
lixeiras); a de nº. 008/2017, solicitando ao Poder Executivo, o encascalhamento na estrada
que liga a Coxilha do Paraíso a esta cidade; a de nº. 009/2017, solicitando ao Poder
Executivo, a reposição de lâmpada na Quadra nº. 04, em frente a Casa nº. 11, na Vila PróMorar; a de nº. 010/2017, encaminhando ao Poder Executivo, o Anteprojeto de Lei que
revoga o Parágrafo Único do Art. 16, da Lei Municipal nº. 1.740/1990 (Plano de Carreira do
Magistério); a de nº. 011/2017, encaminhando ao Poder Executivo, o Anteprojeto de Lei que
institui o Programa Municipal de Agricultura Urbana e Periurbana mediante aproveitamento
de terrenos dominiais ociosos do Município e de terrenos particulares também ociosos; pelo
Vereador Clóvis Antonio Ravarotto Corrêa, a de nº. 012/2017, solicitando ao Poder
Executivo, a criação de um banco de móveis, através da Secretaria de Assistência Social,
para armazenamento e triagem dos mesmos, aos necessitados; a de nº. 013/2017, solicitando
ao Poder Executivo, a limpeza de boeiros e boca de lobo da Vila Ayub e Helena Moretti;
pelo Vereador Igor Bicca Ardais, a de nº. 014/2017, solicitando ao Poder Executivo, reparo
da tubulação da rua Rafael Pinto Bandeira, entre as ruas: Borges do Canto e Euclides
Aranha; a de nº. 015/2017, solicitando ao Poder Executivo, o encascalhamento das ruas Cel.
Assumpção, São Borja e Sepé Tiarajú, entre a Av. Castello Branco e rua Domingos Martins;
a de nº. 016/2017, solicitando ao Poder Executivo, reparo na esquina da rua D. Pedro II e
Domingos Martins; pelo Vereador César Augusto Klein, a de nº. 017/2017, solicitando ao
Poder Executivo, a reativação do Posto de Saúde do bairro COHAB; a de nº. 018/2017,
solicitando ao Poder Executivo, a roçada e capina na rua David Canabarro, entre as ruas
Sany Silva e Cel. Assumpção; a de nº. 019/2017, solicitando ao Poder Executivo, a vistoria
na tubulação de esgoto localizada na esquina das ruas: Frei Caneca com a Uruguaiana; pelo
Vereador Émerson de Morais Ramos,a de nº. 020/2017, encaminhando ao Poder Executivo,
um Anteprojeto de Lei para ser instituído o sistema municipal de políticas culturais; pela
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Vereadora Cleir Fagundes Rocha, a de nº. 021/2017, solicitando ao Poder Executivo, a
colocação de cascalhos na entrada do Piquete Gildo de Freitas, acesso à Av. Borges de
Medeiros; a de nº. 022/2017, solicitando ao Poder Executivo, melhorias na rua Batista
Caetano, entre as ruas: Uruguaiana e Sepé Tiarajú; pelo Vereador Éber Escobar de Almeida,
a de nº. 023/2017, solicitando ao Poder Executivo, a sinalização horizontal no Acesso Leste
Nelson Marchezan; a de nº. 024/2017, solicitando ao Poder Executivo, o cadastro junto ao
Ministério da Saúde, informando quais equipamentos e materiais permanentes estão
faltando para ampliar o atendimento e a assistência da população; a de nº. 025/2017,
solicitando ao Poder Executivo, o patrolamento e encascalhamento das estradas da Sanga
Preta, Passo do Silvestre e Pintado; a de nº. 026/2017, solicitando ao Poder Executivo, a
instalação de academia de ginástica ao ar livre, na Vila COHAB; pelo Vereador Lauro Luiz
Hendges, a de nº. 027/2017, solicitando ao Poder Executivo, a colocação de tampa na boca
de lobo, existente na frente do Posto de Saúde da Vila Pró-Morar, esquina com a Av. Mario
Lopes; pela Vereadora Queli Gomes Ferreira, a de nº. 028/2017, solicitando ao Poder
Executivo, reparo da Av. Mario Beheregaray e no final da rua João Dubal Goulart. Além
disso, constaram os seguintes Pedidos de Informação: pelo Vereador Éber Escobar de
Almeida, o de nº. 001/2017, solicitando ao Executivo Municipal, requerendo informações
sobre o andamento dos seguintes contratos e obras: - Complexo Esportivo Praça das Cafifas;
asfaltamento da rua Thomas Sanchotene e Av. São Francisco; construção da Escola de
Educação Infantil Bairro Dr. Ayub; construção da cobertura da quadra da Vila Enio Sayago;
pela Vereadora Queli Gomes Ferreira, o de nº. 002/2017, solicitando ao Executivo
Municipal, informações referentes ao andamento da construção da quadra poliesportiva
coberta no bairro Pró-Morar. E constaram os seguintes Requerimentos: pelo Vereador
Lauro Luiz Hendges, o de nº. 001/2017, solicitando seja Oficiado ao Gerente da Companhia
Riograndense de Saneamento – CORSAN -, convidando-o a vir a esta Casa Legislativa,
para relatar o que já foi realizado e o que ainda falta realizar, com relação ao Contrato do
programa para prestação de serviços de abastecimentos de água e de esgotamento sanitário;
o de nº. 008/2017, solicitando seja Oficiado à Secretária Municipal de Educação e Cultura,
convidando-a a vir na Sessão Ordinária do dia quatorze do corrente mês, para prestar
informações sobre o fechamento do Ensino Médio nas escolas do interior; pelo Vereador
Émerson de Morais Ramos, o de nº. 002/2017, solicitando seja Oficiado ao Deputado
Ronaldo Santini, Presidente da Comissão de Segurança Pública do Estado do Rio Grande
do Sul, requerendo visita urgente ao Presídio Estadual de Itaqui, e nessa oportunidade seja
também realizada uma audiência pública regional; pela Vereadora Queli Gomes Ferreira, o
de nº. 003/2017, sugerindo a RGE SUL, distribuidora de Energia Elétrica, faça a troca dos
postes de energia elétrica da rua José Antão de Farias, em frente ao nº. 480, Escola José
Gonçalves da Luz; o de nº. 004/2017, solicitando o envio de Voto de Louvor ao 2º Grupo de
Bombeiros Militar de Itaqui, pelo aniversário de onze anos de inauguração do mesmo e pelo
serviço fornecido a comunidade; pelo Vereador Éber Escobar de Almeida, o de nº.
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005/2017, requerendo seja Oficiado ao DAER, solicitando melhorias na sinalização vertical
do Acesso Sul desta cidade; pela Vereadora Gislaine Brum, o de nº. 006/2017, requerendo à
Mesa Diretora, a criação de Frente Parlamentar em Defesa da Previdência Social Rural e
Urbana; o de nº. 007/2017, requerendo à Mesa Diretora, a realização de 'Audiência Pública'
para tratar da Reforma da Previdência e Frente Parlamentar em Defesa da Previdência
Social Rural e Urbana. O Senhor Presidente parabenizou as Mulheres pelo seu Dia
Comemorativo e os aniversariantes: Vereador Éber Escobar de Almeida e a Senhora
Roberta de Abreu. E, constatou a existência de quorum. Iniciou a ORDEM DO DIA, onde
constou a seguinte matéria: o Projeto de Lei nº. 005/2017, o qual não havendo nenhuma
manifestação, foi submetida à votação o Pedido de Urgência Urgentíssima da matéria, sendo
rejeitado por maioria de sete votos contrários, sendo três votos favoráveis; o Requerimento
nº. 001/2017, o qual não havendo nenhuma manifestação, foi submetido à votação, sendo
aprovado por unanimidade; o Requerimento nº. 002/2017, o qual não havendo nenhuma
manifestação, foi submetido à votação, sendo aprovado por unanimidade; o Requerimento
nº. 003/2017, o qual não havendo nenhuma manifestação, foi submetido à votação, sendo
aprovado por unanimidade; o Requerimento nº. 004/2017, o qual não havendo nenhuma
manifestação, foi submetido à votação, sendo aprovado por unanimidade; o Requerimento
nº. 005/2017, o qual não havendo nenhuma manifestação, foi submetido à votação, sendo
aprovado por unanimidade; o Requerimento nº. 006/2017, o qual não havendo nenhuma
manifestação, foi submetido à votação, sendo aprovado por unanimidade; o Requerimento
nº. 007/2017, o qual não havendo nenhuma manifestação, foi submetido à votação, sendo
aprovado por unanimidade; o Requerimento nº. 008/2017, houve a manifestação da
Vereadora Gislaine Brum, foi submetido à votação, sendo aprovado por unanimidade. O
Senhor Presidente passou para o espaço do Grande Expediente, oportunidade na qual a
Vereadora Ivete Piffero felicitou as Mulheres pelo seu Dia Comemorativo; comentando
problemas nas matrículas dos alunos do Ensino Médio das escolas municipais do interior.
Falou que foram canceladas as Classes Especias da Escola Municipal Otávio Silveira pelo
Poder Executivo, causando problemas aos pais quando realizam matrículas de seus filhos
especiais em outras escolas. Analisou matérias apresentadas e de OE; destacando que será
contrária a aprovação de matérias de OE, que visam a contratação de cargos de comissão. O
Vereador Clóvis Antonio Ravarotto Corrêa fez referências as matérias apresentadas,
destacando que esteve na Capital deste Estado, oportunidade onde foi informado que dois
policiais inspetores deverão virem trabalhar na Delegacia de Polícia Civil de Itaqui. Apoiou
pedidos dos pais de alunos quanto ao não fechamento do Ensino Médio em escolas do
interior. O Vereador César Augusto Klein comentou sua forma de atuar no cargo de edil;
expondo a conduta desabonadora de alguns médicos desta cidade, pedindo maior
fiscalização dos edis. Além disso, apoiou o Requerimento nº. 006/2017; comunicando que
foi realizada uma vistoria das escolas municipais do interior, pela 10ª Coordenadoria
Estadual de Educação, a qual concluiu pela possível realização de convênio para aulas do
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Ensino Médio nas mesmas. Também, relatou que a Escola Municipal Otávio Silveira será
adequada a lei de inclusão social, devendo continuar a ser realizado o Ensino Especial na
mesma. A Vereadora Cleir Fagundes Rocha felicitou o aniversariante Vereador Éber
Escobar de Almeida; agradecendo os setecentos e cinco votos dos seus eleitores. Prestou
homenagens as Mulheres pelo seu Dia Comemorativo Internacional. A Vereadora Gislaine
Brum comentou a falta de merenda nas escolas; justificando sua votação contrária ao Pedido
de Urgência Urgentíssima do Projeto de Lei nº. 005/2017. Analisou matérias apresentadas;
agradecendo ações do Senhor Presidente em prol da manifestante, ora vereadora. Disse que
foi procurada por uma mãe de uma aluna especial da Escola Municipal Otávio Silveira,
sobre a dificuldade em matricular a mesma na Classe Especial de Ensino em tal
educandário, devido o fechamento de tal classe. O Vereador Éber Escobar de Almeida
relatou a redução em dezessete ponto cinco por cento do salário dos edis, ocorrido tal fato
na Legislatura passada. Justificou sua votação contrária ao Pedido de Urgência
Urgentíssima ao Projeto de Lei nº. 005/2017; analisando matérias de OE e de sua autoria.
Nesse sentido, expôs a falta de matéria de OE, concedendo reposição salarial aos servidores
municipais. Relatou a precária conservação das ruas e do ''Parcão''. O Vereador Lauro Luiz
Hendges saudou o Diretório do Partido Livres; analisando matérias de sua autoria.
Comunicou a elaboração de emenda parlamentar de nº. 2863002, de autoria do Deputado
Federal Giovani Cherini, no valor de quatrocentos mil reais, para a aquisição de um
aparelho de tomografia computadorizada ou ressonância para o Hospital São Patrício de
Itaqui. O Vereador Leonardo Dicson Sanchez Betim agradeceu aos seus eleitores pela sua
votação no cargo de edil, relatando seu labor. Cumprimentou a Equipe de Combate de
Endemias em prol do combate ao mosquito da Dengue; expondo que o Poder Executivo
através do Programa de Substituição dos Veículos da Frota do SAMU, foi contemplado com
um veículo ambulância. Relatou que deverá ser elaborada uma emenda parlamentar, de
autoria do Deputado Federal Afonso Motta, no valor de duzentos mil reais, para aquisição
de insumos e equipamentos em prol do Hospital São Patrício de Itaqui. Falou sobre a falta
de matéria de OE, concedendo reposição salarial aos servidores municipais; analisando
matéria de OE. Comentou a repercussão a nível nacional da prisão de médicos nesta cidade;
homenageando as Mulheres pelo seu Dia Comemorativo. O Senhor Presidente passou a
direção dos trabalhos para o Senhor Vice-Presidente, Vereador Leonardo Dicson Sanchez
Betim. Em Grande Expediente, o Vereador Igor Bicca Ardais, cumprimentou a Equipe de
Endemias pelo combate ao mosquito da Dengue, relatando seu labor em prol da liberação da
pesca das espécies Dourado e Surubi, devendo ser liberada a verba de um milhão de reais
para um estudo em tal sentido. Disse quando esteve na Capital deste Estado, na Casa Civil,
foi informado que dois policiais deverão aportar para laborar na Itaqui. Relatou projetos de
reestruturação dos cargos de OE, agradecendo elogios da Vereadora Gislaine Brum.
Destacou a possibilidade de iniciativa privada reformar o “Parcão”, felicitando o Vereador
César Augusto Klein pela reforma das quadras de basquetebol. Comunicou que deverá ser
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realizada, pela iniciativa privada, a colocação de lixeiras nas ruas da Itaqui, bem como está
tentando solucionar o problema no agendamento de consulta nos Postos de Saúde. Expôs a
possibilidade de realização de Sessões Descentralizada deste Poder nos bairros da cidade.
Comentou com pesar o falecimento do Senhor José Luiz Brod Cacciatore. O Senhor
Presidente retomou a direção dos trabalhos. Em Grande Expediente, o Vereador Émerson
de Morais Ramos analisou matérias apresentadas e de OE; comunicou que entregou para a
Diretora de Cultura, o Projeto que institui o sistema municipal de politicas culturais e dá
outras providências. Fez referências ao Plano Municipal de Cultura, Fundo Municipal de
Cultura e Conselho Municipal de Cultura. Citou algumas melhorias no Trânsito. Relatou o
fechamento da Classe Especial de Ensino da Escola Municipal Otávio Silveira, a falta de
cuidadora na Escola Municipal Getúlio Vargas e o fechamento do Posto de Saúde da
COHAB. Ainda, destacou a necessidade do Poder Executivo enviar para esta Casa
Legislativa o projeto de reposição salarial do funcionalismo municipal. Felicitou as
Mulheres pelo seu Dia Comemorativo. A Vereadora Queli Gomes Ferreira comentou
matérias apresentadas e de OE, como também seu labor no cargo de edil. Homenageou as
Mulheres pelo seu Dia Comemorativo Internacional. Em Espaço das Lideranças, o Líder da
Bancada do PMDB, Vereador Clóvis Antonio Ravarotto Corrêa homenageou in memoriam
o Vereador Artur Costa, bem como as Mulheres pelo seu Dia Comemorativo Internacional.
O Líder da Bancada do PP, Vereador César Augusto Klein pediu paciência aos edis nas
ações do Executivo Municipal, devido ao início da gestão do mesmo. Relatou o bom
trabalho do Senhores: Rogério Barros e Sérgio Medina Fagundes. O Vereador Éber Escobar
de Almeida, representando a Bancada do PDT, homenageou as Mulheres pelo seu Dia
Comemorativo Internacional, citando o trabalho da Senhora ''Miguelina'' em prol das
mesmas. Comunicou que elaborou um projeto de lei concedendo no mínimo trinta por cento
das moradias populares para as mulheres chefes de família. Falou sobre a conservação das
quadras de basquetebol do ''Parcão'' pelo Vereador César Augusto Klein. A Vice-Líder do
Bloco Partidário PTB/PSB, Vereadora Gislaine Brum, parabenizou o aniversariante
Vereador Éber Escobar de Almeida; comentando matérias de OE e a necessidade dos edis
possuírem informações sobre quais pessoas ocupam os cargos de CC's e FG's no Poder
Executivo. O Senhor Presidente agradeceu à DEUS e a presença de todos encerrando os
trabalhos da Primeira Sessão Plenária, cuja integra acústica encontra-se gravada no CD do
dia sete do mês de março do ano de dois mil e dezessete, PLENÁRIO DA CÂMARA DE
VEREADORES DE ITAQUI, centésimo quinquagésimo oitavo ano de emancipação
Política de Itaqui. Do que eu Vereador Clóvis Antonio Ravarotto Corrêa, Secretário,
determinei que fosse lavrada a presente ata que, depois de distribuída em avulso e aprovada,
será assinada por mim e pelo Senhor Presidente; sendo o término da mesma às vinte e duas
horas e quatorze minutos do mesmo dia.
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