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Às dezenove horas e quinze minutos, do dia quatorze 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, colocou em PAUTA a apreciação a Ata nº. 002/2017,
a qual não havendo nenhuma manifestação, foi submetida à votação, sendo aprovada por
unanimidade. Do Expediente Recebido do Executivo constou: a) o Ofício nº. 0106,
encaminhando o Projeto de Lei nº. 009/2017, que “Autoriza o Poder Executivo a proceder
a contratação temporária de excepcional interesse público, de Engenheiro Civil” e
solicitando tramitação em regime de urgência urgentíssima, conforme o Art. 147 do R.I.;
b) o Ofício nº. 0107, encaminhando o Projeto de Lei nº. 010/2017, o qual “Concede
revisão geral anual do Art. 37, da Constituição Federal, aos Servidores ativos do Poder
Executivo, extensivo aos aposentados e pensionistas do Município, nos termos do § 8, do
Art.40, da Constituição Federal”; c) o Ofício nº. 0108, encaminhando o Projeto de Lei nº.
011/2017, que “Altera a Lei Municipal nº. 3.984, de 17 de outubro de 2013”; d) o Ofício
nº. 0109, encaminhando o Projeto de Lei nº. 012/2017, o qual “Autoriza o Poder
Executivo a proceder a contratação temporária, de excepcional interesse público, de
Operador de Máquinas” e solicitando tramitação em regime de urgência urgentíssima,
conforme o Art. 147 do R.I.; e) o Ofício nº. 0110, encaminhando o Projeto de Lei nº.
013/2017, que “Autoriza o Poder Executivo a proceder a contratação temporária, de
excepcional interesse público, de auxiliar de Atividades Sociais, de Interprete de Libras,
de Professor Supervisor Escolar e de Monitor de Transporte Escolar” e solicitando
tramitação em regime de urgência urgentíssima, conforme o Art. 147 do R.I.; f) o Ofício
nº. 117, indicando o Vereador César Augusto Klein para Líder do Governo e a Vereadora
Queli Gomes Ferreira, como Vice-Líder. Do Expediente Recebido de Terceiros, constou
os Comunicados, do Ministério da Educação, informando a liberação de recursos
financeiros destinados a garantir a execução de programas do Fundo Nacional de
Desenvolvimento da Educação. Do Expediente Recebido da Mesa Diretora, constaram: a)
o Memorando Interno nº. 020, encaminhando o Projeto de Lei nº. 001/2017, o qual
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“Concede Revisão Geral Anual aos Servidores do Poder Legislativo Municipal”; b) o
Memorando Interno nº. 021, encaminhando o Projeto de Resolução nº. 002/2017, que
“Altera o valor do Cartão-alimentação dos Servidores do Poder Legislativo”. Ainda, em
Proposições dos Vereadores, constaram as seguintes Indicações: pelo Vereador Lauro
Luiz Hendges, a de nº. 029/2017, solicitando à Mesa Diretora, a realização da
interiorização dos trabalhos dos legisladores, com o intuito de aproximar o Poder
Legislativo com as comunidades do interior; a de nº. 030/2017, solicitando ao Poder
Executivo, a renovação das placas de sinalização, assim como as placas educativas e
serviços auxiliares, os quais possuem a finalidade de orientar os usuários; pela Vereadora
Queli Gomes Ferreira, a de nº. 031/2017, solicitando ao Poder Executivo, a instalação de
lombadas na rua Venâncio R. Silva, no bairro Pró-Morar; a de nº. 032/2017, solicitando
ao Poder Executivo, a construção de muro na Escola de Educação Infantil Rosa Solés de
Mattas; a de nº. 033/2017, solicitando ao Poder Executivo, que execute reparos na rua do
Beco da CORSAN; pelo Vereador Clóvis Antonio Ravarotto Corrêa, a de nº. 034/2017,
solicitando ao Poder Executivo, o patrolamento e encascalhamento da rua Rincão da
Cruz, entre as ruas: Antão de Farias e Dr. Escobar; a de nº. 035/2017, solicitando ao
Poder Executivo, a limpeza e fechamento de valas de esgoto, nas ruas: João Antão de
Farias e Clemente Goudinho, entre as ruas: Felipe Nery de Aguiar e Paschoal Minoggio;
pelo Vereador Igor Bicca Ardais, a de nº. 036/2017, solicitando ao Poder Executivo, o
conserto dos semáforos localizados na esquina da Av. Borges de Medeiros com a rua D.
Pedro II e esquina das ruas: Domingos Martins com D. Pedro II; a de nº. 037/2017,
solicitando ao Poder Executivo, que execute reparos na rua Davi Canabarro, entre a Av.
Independência e a rua Rodrigues Lima; a de nº. 038/2017, solicitando ao Poder
Executivo, que execute reparo na esquina das ruas: Paschoal Minoggio com José Antão
de Farias; a de nº. 039/2017, solicitando ao Poder Executivo, o patrolamento e
encascalhamento na rua Rincão da Cruz, entre as ruas: Butuí e Fermino Fernandes; a de
nº. 040/2017, solicitando ao Poder Executivo, a colocação de quebra molas na rua
Osvaldo Aranha, entre as ruas: Luizinha Aranha e Frei Caneca; pelo Vereador Leonardo
Dicson Sanchez Betim, a de nº. 041/2017, solicitando ao Poder Executivo, a realização da
contratação emergencial de profissionais médicos para atendimento nas Unidades de
Saúde Municipais; a de nº. 042/2017, encaminhando ao Poder Executivo, o Anteprojeto
de Lei que “Dispõe sobre a criação do programa municipal de combate e prevenção a
dengue”; pelo Vereador César Augusto Klein, a de nº. 043/2017, solicitando ao Poder
Executivo, a limpeza dos banheiros localizados na Praça Bélgio Tabajara; a de nº.
044/2017, solicitando ao Poder Executivo, a realização de roçada e capina nas ruas que
fazem o contorno da Escola Getúlio Vargas; pela Vereadora Ivete Piffero, a de nº.
045/2017, solicitando ao Poder Executivo, o cumprimento do Código de Posturas
Municipal, referente aos depósitos de objetos, material ou entulho em vias públicas; a de
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nº. 046/2017, solicitando ao Poder Executivo, o cumprimento da Lei Municipal nº. 4.073,
que “Instituí o acesso de pessoas com deficiência e restrição de mobilidade”; pela
Vereadora Gislaine Brum, a de nº. 047/2017, solicitando ao Poder Executivo, a reforma e
limpeza da “Pracinha” do bairro 24 de Maio; a de nº. 048/2017, solicitando ao Poder
Executivo, a pintura de faixa de segurança em frente a 18º Igreja do Evangelho
Quadrangular, localizada na Av. Borges de Medeiros, entre as ruas: Visconde de Mauá e
Frei Caneca; a de nº. 049/2017, solicitando ao Poder Executivo, a colocação de placas da
Vila Britadeira, indicando o nome das referidas ruas; pelo Vereador Éber Escobar de
Almeida, a de nº. 050/2017, solicitando ao Poder Executivo, a regularização fundiária, via
cartório gleba legal das vilas municipais; a de nº. 051/2017, solicitando ao Poder
Executivo, a instalação de urnas nos Postos de Saúde e Hospital São Patrício de Itaqui,
com objetivo de fazer avaliação do atendimento à população. Também, constaram os
seguintes Pedidos de Informação: pelo Vereador Leonardo Dicson Sanchez Betim, o de
nº. 003/2017, requerendo ao Executivo Municipal a lista nominal das auxiliares de
atividades sociais, do Quadro Efetivo, com o local onde estão lotadas, bem como quantas
unidades e número de turmas existem, bem como quantos alunos são atendidos nas
EMEIS; o de nº. 004/2017, requerendo ao Executivo Municipal, a lista de frota de
veículos municipais, contendo quantos veículos constam na relação de bens/patrimoniais,
onde estão lotados e quais as atuais condições desses veículos; pelo Vereador Éber
Escobar de Almeida, o de nº. 005/2017, requerendo ao Executivo Municipal, a data do
retorno do Campeonato Municipal de Futebol de Campo. E, constaram os seguintes
Requerimentos: pela Vereadora Ivete Piffero, o de nº. 009/2017, requerendo à Mesa
Diretora, a realização de um Seminário alusivo ao mês da Mulher, no dia trinta e um do
corrente mês; o de nº. 010/2017, requerendo à Mesa Diretora, a realização de audiência
pública informando à população o acesso ao serviço de obstetrícia gratuito, custeado pelo
SUS; pelo Vereador César Augusto Klein, o de nº. 011/2017, requerendo à Mesa
Diretora, convide o Gerente da Agência dos Correios de Itaqui, Senhor Claudio Souza,
para prestar esclarecimentos sobre os frequentes atrasos da entrega das correspondências;
pelo Vereador Igor Bicca Ardais, o de nº. 012/2017, requerendo o envio de Voto de Pesar
a Família de José Luiz Brod Cacciatore; pelo Vereador Éber Escobar de Almeida, o de
nº. 013/2017, requerendo à Mesa Diretora, Oficie ao Superintendente do DNIT-RS,
requerendo informações referente ao processo da obra de construção de uma nova ponte
sobre o Rio Ibicuí, entre os municípios de Itaqui e Uruguaiana; o de nº. 014/2017,
requerendo à Mesa Diretora, Oficie ao Diretor Geral do DNIT-RS, requerendo
informações referente ao processo da obra de construção de uma nova ponte sobre o Rio
Ibicuí, entre os municípios de Itaqui e Uruguaiana. Em continuidade, constaram as
seguintes Moções: pela Vereadora Gislaine Brum, a de nº. 001/2017, solicitando seja
Oficiado ao IPE, requerendo a reabertura do Escritório de Atendimento nesta cidade; pelo
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Vereador Éber Escobar de Almeida, a de nº. 002/2017, requerendo seja Oficiado à
Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos – EBCT -, solicitando a regularização das
entregas de correspondências e encomendas nesta cidade; pelo Vereador Lauro Luiz
Hendges, a de nº. 003/2017, solicitando seja Oficiado ao PROCON, requerendo
providências no cumprimento da Lei 8.078/1990 (Código do Consumidor), para que a
operadora de telefonia VIVO efetue o abatimento proporcional do preço cobrado pelos
serviços inadequados prestados aos itaquienses. O Senhor Presidente, com fulcro no Art.
170 do R.I. e Requerimento nº. 008/2017, de autoria do Vereador Lauro Luiz Hendges,
convidou a Senhora Tânia Vieira Cabral, Secretária Municipal de Educação e Cultura,
para explanar, a qual destacou que não foi renovado o convênio para a realização do
Ensino Médio no Interior, obrigação esta do Governo Estadual, estando o Executivo
Municipal tentando renovar tal contrato, emergencialmente este ano e definitivamente no
próximo ano, para a Escola Osório Braga, Escola Luís Sanchotene e Escola João Mattas.
Disse que foi desativada a Escola Dorsolina Alves, pois existiam vinte e um alunos na
mesma, com um Diretor recebendo gratificação, bem como devido a crise financeira;
estando tais alunos transferidos para estudarem na Escola Otávio Silveira. Falou que a Lei
de Inclusão foi um dos fatores que levaram a desativação da Classe Especial da Escola
Otávio Silveira, tendo os alunos sendo encaminhados para o Ensino Regular, citando
como exemplo a Escola Especial de Ensino Fundamental Bem-Me-Quer, a qual oferece
até o EJA. Disse que deve ser adequado os Alunos da Classe Especial no Ensino Regular.
Relatou que as creches municipais funcionam seis horas concecutivas por dia, mas
algumas funcionam excepcionalmente oito horas, justificando. Agradeceu
a
oportunidade de explanar neste Poder. O Vereador Lauro Luiz Hendges felicitou a
Secretária Municipal de Educação e Cultura pelo bom labor realizado, relatando que
conforme o último Censo do IBGE, o Ensino Médio foi um dos causadores do aumento
do número da população pertencente ao interior; indagando se foi realizado um novo
convênio com o Município de Itaqui ou com o Governo Estadual, para mantença de tal
Ensino no interior. E, perguntou se não for realizado tal convênio, será prestado serviço
de transporte escolar para os alunos da Escola Osório Braga irem estudar em uma escola
localizada na Encruzilhada. Também, referiu-se ao acompanhamento pelo Poder
Executivo do cumprimento da Lei Municipal n°. 4.141/2015, do Ensino Médio no
Interior. O Vereador Émerson de Morais Ramos perguntou se o Governo Estadual
autorizou o Executivo Municipal a firmar convênio para a realização de Ensino Médio no
Interior, existindo um prazo determinado para início do ano letivo. E, falou sobre o
fechamento da Escola Dorsolina Alves. A Vereadora Gislaine Brum comentou a
desativação da Classe Especial da Escola Otávio Silveira, discordando de Alunos
Especiais serem matriculados no Ensino Regular. A Vereadora Ivete Piffero disse que
deve ser fixado até a data de dez de abril o prazo para início do ano letivo para o Ensino
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Médio no Interior; relatando a desativação da Escola Dorsolina Alves e Classe Especial
da Escola Otávio Silveira, sendo contrária aos Alunos Especiais serem matriculados no
Ensino Regular; sugestionando sobre até mesmo ser realizada uma audiência pública para
tratar de tal assunto. O Vereador Éber Escobar de Almeida indagou se o Governo
Estadual autorizou o Executivo Municipal a firmar convênio para a realização de Ensino
Médio no Interior, bem como se está em andamento tal processo de criação de tal ensino.
O Vereador Leonardo Dicson Sanchez Betim perguntou se existe um planejamento
municipal se for negado o pedido de continuidade do Ensino Médio no Interior, pelo
Governo Estadual. O Vereador Clóvis Antonio Ravarotto Corrêa expôs que existem
creches municipais funcionando seis horas por dia e outras oito horas por dia, indagando
se estas possuem sua jornada de trabalho legal, podendo ou não os servidores municipais
ajuizarem ações devido as duas horas extras diárias. O Senhor Presidente agradeceu a
Senhora Secretária Municipal de Educação e Cultura pelos esclarecimentos prestados
suspendendo os trabalhos pelo tempo de um minuto. Retomados os trabalhos, o Senhor
Presidente felicitou os aniversariantes servidores Valdir Dias Marques, Neide Patrícia
Trindade Maciel e Gian Ferner. E, constatou a existência de quorum. Iniciou a ORDEM
DO DIA, onde constou a seguinte matéria: o Vereador Lauro Luiz Hendges requereu a
inclusão na pauta da Moção nº. 003/2017, o que foi deferido pelo Senhor Presidente; o
Projeto de Lei nº. 009/2017 – OE -, o qual não havendo nenhuma manifestação, foi
submetido à votação o pedido em regime de Urgência Urgentíssima, sendo rejeitado por
maioria de oito votos contrários, sendo dois votos favoráveis; o Projeto de Lei nº.
012/2017 – OE -, o qual não havendo nenhuma manifestação, foi submetido à votação o
pedido em regime de Urgência Urgentíssima, sendo rejeitado por maioria de oito votos
contrários, sendo dois votos favoráveis; o Projeto de Lei nº. 013/2017 – OE -, o qual não
havendo nenhuma manifestação, foi submetido à votação o pedido em regime de
Urgência Urgentíssima, sendo rejeitado por maioria de oito votos contrários, sendo dois
votos favoráveis; o Requerimento nº. 009/2017, o qual não havendo nenhuma
manifestação, foi submetido à votação, sendo aprovado por unanimidade; o
Requerimento nº. 010/2017, o qual não havendo nenhuma manifestação, foi submetido à
votação, sendo aprovado por unanimidade; o Requerimento nº. 011/2017, o qual não
havendo nenhuma manifestação, foi submetido à votação, sendo aprovado por
unanimidade; o Requerimento nº. 013/2017, o qual não havendo nenhuma manifestação,
foi submetido à votação, sendo aprovado por unanimidade; o Requerimento nº. 014/2017,
o qual não havendo nenhuma manifestação, foi submetido à votação, sendo aprovado por
unanimidade; a Moção nº. 001/2017, a qual não havendo nenhuma manifestação, foi
submetida à votação, sendo aprovada por unanimidade; a Moção nº. 002/2017, a qual
não havendo nenhuma manifestação, foi submetida à votação, sendo aprovada por
unanimidade; a Moção nº. 003/2017, a qual não havendo nenhuma manifestação, foi
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submetida à votação, sendo aprovada por unanimidade; o Projeto de Lei nº. 005/2017 –
OE -, com uma Mensagem Retificativa, com Parecer favorável da CCJR, houve a
manifestação dos Vereadores: Éber Escobar de Almeida, Émerson de Morais Ramos, foi
submetido à votação, sendo aprovado por unanimidade; o Projeto de Lei nº. 007/2017 –
OE -, com Parecer favorável da CCJR, o qual não havendo nenhuma manifestação, foi
submetido à votação, sendo aprovado por unanimidade; o Projeto de Lei nº. 008/2017 –
OE -, com Parecer favorável da CCJR, o qual não havendo nenhuma manifestação, foi
submetido à votação, sendo aprovado por unanimidade. O Senhor Presidente passou para
o espaço do Grande Expediente, oportunidade na qual a Vereadora Queli Gomes
Ferreira comentou matérias apresentadas de OE e de sua autoria, justificando seus votos.
A Vereadora Ivete Piffero justificou seus votos contrários ao Projeto de Lei nº. 009/2017
– OE -, ao Projeto de Lei nº. 012/2017 – OE – e ao Projeto de Lei nº. 013/2017 – OE -,
expondo que não foi pago a um sindicato os valores descontados dos salários dos
servidores municipais pelo Poder Executivo. O Vereador Clóvis Antonio Ravarotto
Corrêa analisou matérias apresentadas, salientando a importância da CORSAN cumprir o
convênio com o Poder Executivo realizando o saneamento básico nesta cidade. A
Vereadora Cleir Fagundes Rocha relatou a falta de servidores nas creches municipais,
bem como explanou sobre seu labor. A Vereadora Gislaine Brum justificou seus votos
contrários ao Projeto de Lei nº. 009/2017 – OE -, ao Projeto de Lei nº. 012/2017 – OE –
e ao Projeto de Lei nº. 013/2017 – OE – expondo a necessidade de existirem mais
cuidadores sociais nas escolas. Convidou os edis para participarem no dia vinte do
corrente mês, na sede da ADCC, de um evento sobre a Reforma da Previdência,
promovido pelo Sindicato da Alimentação de Itaqui. O Vereador Éber Escobar de
Almeida expôs o atraso na entrega das correspondências pela EBCT; falando que o
Executivo Municipal está com o índice acima do permitido pela Lei de Responsabilidade
Fiscal, com uma receita mensal em torno de sete milhões e quatrocentos mil reais e
possivelmente com uma despesa acima de tal receita, ocasionando assim algumas
restrições legais ao mesmo. O Vereador Lauro Luiz Hendges fez referências as matérias
de sua autoria; sendo contrário a tramitação de projetos de lei em regime de Urgência
Urgentíssima. O Vereador César Augusto Klein destacou matérias apresentadas de sua
autoria; citando a necessidade de melhorias no trevo entre as estradas BR 472 e RS 279.
Propalou que a Ordem dos Advogados do Brasil - OAB - está endossando um movimento
contrário a ''PEC da Reforma da Previdência''; homenageando o Santo Padroeiro de
Itaqui, São Patrício. Fez referências a Campanha da Fraternidade deste corrente ano, a
qual tem o tema: ''Fraternidade, Biomas Brasileiros e a Defesa da Vida'', e possui o lema:
''Cultivar e Guardar a Criação''. O Vereador Leonardo Dicson Sanchez Betim analisou
matérias apresentadas. O Senhor Presidente passou a direção dos trabalhos para o Senhor
Vice-Presidente, Vereador Leonardo Dicson Sanchez Betim. Em Grande Expediente, o
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Vereador Igor Bicca Ardais, justificou matérias apresentadas; felicitando os integrantes
da CCJR, pelo bom labor. O Senhor Presidente retomou a direção dos trabalhos. Em
Grande Expediente, o Vereador Émerson de Morais Ramos discordou da tramitação de
projetos de lei em regime de Urgência Urgentíssima, bem como da falta de um projeto de
lei que concede a reposição salarial aos servidores municipais. Analisou os fatos que
ocasionaram a vinda da Secretária Municipal da Educação e Cultura para explanar neste
Poder. Falou que encontra-se fechado o Posto de Saúde da COHAB, não estando mais no
Setor da Cultura o automóvel doado pelo Legislativo Municipal. Ainda, comentou o
impacto financeiro no Executivo Municipal, da aprovação de matérias de OE em
tramitação nesta Casa Legislativa. Disse que deverá reunir-se no dia vinte e oito do mês
de abril, com a Comissão de Segurança Pública Estadual; felicitando a aniversariante sua
assessora Neide Patrícia Trindade Maciel. O Senhor Presidente suprimiu o Espaço das
Lideranças devido o Expediente ter ultrapassado tempo regimental permitido. E,
agradeceu à DEUS e a presença de todos encerrando os trabalhos da Segunda Sessão
Plenária, cuja integra acústica encontra-se gravada no CD do dia quatorze 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
quarenta minutos do mesmo dia.

Ver. Igor Bicca Ardais
Presidente

Ver. Clóvis Antonio Ravarotto Corrêa
Secretário

