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Às nove horas e quarenta minutos, do dia quatorze do mês de novembro do ano de dois mil e
quatorze, 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 Presidente, Vereador Sandro da Silva Veiga (Partido Socialista Brasileiro - PSB),
e como Secretário o Vereador Émerson de Morais Ramos (Partido Trabalhista Brasileiro – PTB).
O Senhor Presidente efetuou a primeira chamada, sendo respondida pelos Vereadores: Éber
Escobar de Almeida (Partido Democrático Trabalhista – PDT), Émerson de Morais Ramos
(Partido Trabalhista Brasileiro – PTB), Fábio Molina Vargas (Partido dos Trabalhadores – PT),
Mara Lúcia Marques Ayub (PDT), Luísa Gomes Fontela (Partido do Movimento Democrático
Brasileiro – PMDB), Lauro Luiz Hendges (PDT), Igor Bicca Ardais (Partido Progressista – PP),
e Márcio Luciano Veppo Palma (PP); registrando a ausência da Vereadora Gislaine Brum (PSB)
e Vereador Marcelo Guimarães Petrini (PMDB). Constatada a existência de quórum, o Senhor
Presidente declarou abertos os trabalhos; colocando em PAUTA a apreciação da Ata
nº. 043/2014, a qual não havendo nenhuma manifestação, foi submetida à votação, sendo
aprovada por unanimidade. Do EXPEDIENTE RECEBIDO DE OUTRAS ORIGENS,
constou: - Correspondências Recebidas do Executivo: a) o Ofício nº. 504, encaminhando o
Projeto de Lei nº. 062/2014, que “Cria o Fundo Municipal da Juventude”. Do EXPEDIENTE
APRESENTADO PELA MESA, nada constou.
Do EXPEDIENTE RECEBIDOS DE
TERCEIROS, constou: a) o Ofício nº. 307/2014 – SCR/ANEEL – encaminhando resposta à
Moção nº. 023, de autoria do Vereador Éber Escobar de Almeida; b) o Convite – Secretaria
Municipal de Indústria, Comércio, Turismo e Apoio a Micro e Pequenas Empresas - para os edis
participarem do evento “Moto Encontro Internacional 2014”, que realizar-se-á nos dias quatorze
e quinze do corrente mês e ano, às dezoito horas, na sede do Clube Náutico Ipiranga; c) o
Comunicado - Ministério da Educação - informando a liberação de recursos financeiros
destinados a garantir a execução de programas do Fundo Nacional de Desenvolvimento da
Educação; d) os Telegramas - Ministério da Saúde - informando a liberação de recursos
financeiros do Fundo Nacional de Saúde; e) o Ofício s/nº. - Profª. Luciana Zago Ethur – em
agradecimento pelo auxílio prestado no transporte dos agricultores familiares que residem nas
localidades de Itaó, Passo da Cachoeira e Curuçú, para participarem do II Encontro da
Agricultura Familiar de Itaqui, que ocorreu dia dezessete do mês de outubro do corrente ano.
Em continuidade, do EXPEDIENTE APRESENTADO PELOS VEREADORES, constaram as
seguintes Indicações: pelo Vereador Émerson de Morais Ramos, a de nº. 425/2014, solicitando
ao Executivo Municipal, a limpeza, capina, iluminação e poda de um matagal localizado na
“Ciclovia do Pampa”; pelo Vereador Igor Bicca Ardais, a de nº. 426/2014, solicitando ao
Executivo Municipal, o patrolamento e encascalhamento na rua Raphael Pinto Bandeira, entre as
ruas: Osvaldo Aranha e Paschoal Minoggio; a de nº. 427/2014, solicitando ao Executivo
Municipal, a instalação de placas nos dizeres: “Pare”, nas esquinas das ruas: Borges do Canto e
Visconde de Mauá; a de nº. 428/2014, solicitando ao Executivo Municipal, o calçamento da rua
Bento Gonçalves, entre a rua Cel. Fernandes e Av. Borges de Medeiros; pelo Vereador Éber
Escobar de Almeida, a de nº. 429/2014, solicitando ao Executivo Municipal, o reforço na
iluminação da Curva do Curtume, no Acesso Leste Nelson Marchezan; a de nº. 430/2014,
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solicitando ao Executivo Municipal, a reposição de luminárias, lâmpadas e pintura da Praça do
Porto; pela Vereadora Luísa Gomes Fontela, a de nº. 431/2014, solicitando ao Executivo
Municipal, a limpeza e recuperação da Praça do Porto, especialmente nos equipamentos de
recreação infantil; a de nº. 432/2014, solicitando ao Executivo Municipal, a recuperação das
Quadras de números cinquenta e cinco e cinquenta e seis, ambas localizadas na Vila Mutirão, no
bairro Pró-Morar, a partir da frente da Casa de número dez, na Quadra de número cinquenta e
cinco; pela Vereadora Mara Lúcia Marques Ayub, a de nº. 433/2014, solicitando ao Executivo
Municipal, a revisão e troca de lâmpadas nas luminárias do Parque Comendador Firmino
Fernandes Lima e da via denominada “Acesso do Trabalhador”; a de nº. 434/2014, solicitando ao
Executivo Municipal, a revisão e manutenção das churrasqueiras localizadas na área de lazer do
Porto fluvial local; pelo Vereador Sandro da Silva Veiga, a de nº. 435/2014, solicitando ao
Executivo Municipal, a colocação de terra em todas as valas de tubulações abertas nas ruas desta
cidade; a de nº. 436/2014, solicitando ao Executivo Municipal, a realização de operação
tapa-buracos na rua Luizinha Aranha, na entrada da Vila Paineiras, em frente a Casa de número
um, Quadra número cinco; pelo Vereador Lauro Luiz Hendges, a de nº. 437/2014, solicitando ao
Executivo Municipal, a poda das árvores da rua Borges do Canto, entre as ruas: Antonio Netto e
Visconde de Mauá. Ainda, constaram os seguintes Requerimentos: pelo Vereador Igor Bicca
Ardais, o de nº. 115/2014, requerendo à Mesa Diretora, a realização de “Audiência Pública sobre
a Segurança no Município de Itaqui”, na data de primeiro de dezembro, às dez horas; pela
Vereadora Luísa Gomes Fontela e pelo Vereador Marcelo Guimarães Petrini, o de nº. 116/2014,
requerendo à Mesa Diretora, a realização de “Audiência Pública” com membros da empresa AES
Sul Distribuidora Gaúcha de Energia S.A., para tratar de soluções para os graves problemas na
prestação dos serviços, na data de vinte e oito do corrente mês, às nove horas e trinta minutos;
pelo Vereador Lauro Luiz Hendges, o de nº. 117/2014, requerendo à Mesa Diretora, Oficie a
Direção da Regional da empresa AES Sul Distribuidora Gaúcha de Energia S.A., solicitando a
manutenção necessária com o intuito de evitar os constantes cortes no fornecimento de energia
elétrica na rua Borges do Canto, entre as ruas: Antonio Netto e Visconde de Mauá, bem como em
suas imediações. Também, constou o Pedido de Informação de nº. 056/2014, pelo Vereador Igor
Bicca Ardais, solicitando ao Poder Executivo, a prestação de informações sobre quantos veículos
existem em atividade para transportar pacientes, na Secretaria Municipal da Saúde. E, constou a
Moção de nº. 030/2014, pelo Vereador Igor Bicca Ardais, requerendo seja Oficiado à empresa de
telefonia e internet OI, solicitando melhoramentos nos serviços de telefonia e sinal de internet
que estão com baixa qualidade no Município de Itaqui, causando assim transtornos para os
comerciantes e moradores. O Senhor Presidente solicitou que as bancadas do PP, PMDB e PDT,
entreguem os nomes dos agraciados para o recebimento da “Medalha Cidade de Itaqui”, e, os
Vereadores: Mara Lúcia Marques Ayub, Igor Bicca Ardais e Márcio Luciano Veppo Palma, entre
guem os nomes dos agraciados com o “Título de Cidadão Itaquiense”. Em seguida, constatou a
existência de quórum; registrando a ausência da Vereadora Gislaine Brum (PSB) e Vereador
Marcelo Guimarães Petrini (PMDB). Iniciou a ORDEM DO DIA, onde constou: o
Requerimento nº. 115/2014, não havendo nenhuma manifestação, foi submetido à votação, sendo
aprovado por unanimidade; o Requerimento Verbal, de autoria dos Vereadores: Éber Escobar de

CÂMARA DE VEREADORES DE ITAQUI-RS
PALÁCIO “RINCÃO DA CRUZ”
ATA Nº 044

Fls. Nº

DÉCIMA SEXTA LEGISLATURA
SEGUNDO PERÍODO LEGISLATIVO
TRIGÉSIMA SÉTIMA ORDINÁRIA
QUADRAGÉSIMA PRIMEIRA SESSÃO PLENÁRIA

Almeida e Lauro Luiz Hendges, requerendo a realização de uma Sessão Ordinária às sete horas e
trinta minutos do dia vinte e oito do corrente mês, não havendo nenhuma manifestação, foi
submetido à votação, sendo aprovado por unanimidade; o Requerimento nº. 116/2014, houveram
as manifestações dos Vereadores: Éber Escobar de Almeida, Luísa Gomes Fontela, Lauro Luiz
Hendges, Márcio Luciano Veppo Palma, foi submetido à votação, sendo aprovado por
unanimidade; o Requerimento nº. 117/2014, não havendo nenhuma manifestação, foi submetido
à votação, sendo aprovado por unanimidade; a Moção de nº. 030/2014, não havendo nenhuma
manifestação, foi submetida à votação, sendo aprovada por unanimidade; o Projeto de Lei nº.
060/2014 – OE -, com Parecer Favorável da CCJR, não havendo nenhuma manifestação, foi
submetido à votação, sendo aprovado por unanimidade; o Projeto de Lei nº. 061/2014 – OE -,
com Parecer Favorável da CCJR, não havendo nenhuma manifestação, foi submetido à votação,
sendo aprovado por unanimidade. O Senhor Presidente passou os trabalhos para o Senhor
Vice-Presidente, Vereador Éber Escobar de Almeida. Em GRANDE EXPEDIENTE, o Vereador
Sandro da Silva Veiga comentou matérias de sua autoria, destacando que deverá ser construídas
trinta e sete casas pelo “Projeto Minha Casa, Minha Vida”, pois o Senhor Prefeito Municipal está
assinando um convênio com a CREHNOR e SICREDI. Em seguida, expôs a importância da
participação dos edis na audiência pública para tratar assuntos pertinentes a construção da nova
ponte sob o rio Ibicuí, a qual realizar-se-á no dia nove do mês de dezembro, às quatorze horas e
trinta minutos, na Câmara dos Deputados, em Brasília/DF. O Senhor Presidente retomou a
direção dos trabalhos. Em GRANDE EXPEDIENTE, o Vereador Lauro Luiz Hendges, analisou
matérias apresentadas; sugerindo que sejam realizadas reclamações dos consumidores
diretamente em agências reguladoras de serviços públicos delegados, devido os problemas
constatados nas empresas concessionárias de telefonia móvel, telefonia fixa VIVO e
concessionária de serviços de telecomunicações do Brasil, denominada OI. Citou a necessidade
do DITRAN elaborar campanhas permanentes de conscientização no Trânsito, em especial de
ciclistas. Ainda, elogiou a publicação de matéria na página da Internet do jornalista Daniel
Kraetzig, a respeito da conscientização de motoristas, quanto o respeito ao propagar o som
automotivo. Finalizando, destacou que teve êxito seus pleitos, na futura instalação de um Canal
Digital da empresa RBS TV na Itaqui. O Vereador Éber Escobar de Almeida disse que deverá
ocorrer o aumento do Orçamento Municipal, para também beneficiar as secretarias municipais.
Discorreu sobre a necessidade de apoio aos pequenos agricultores, bem como de aumento da
fibra ótica para a internet e solução para problemas nos serviços públicos delegados da empresa
VIVO e AES Sul Distribuidora Gaúcha de Energia S.A. Também salientou a necessidade de
comunicar o Ministério Público, tais fatos ocorridos. Comunicou que no dia dezoito do corrente
mês, ocorrerá um decoder no satélite para a transmissão do Canal Digital da TVE, nesta cidade.
O Vereador Émerson de Morais Ramos comentou matérias apresentadas, bem como disse que
está aguardando respostas ao Ofício nº. 195/2014, elaborado para o hospital local, no sentido de
saber as aplicações de devidas verbas públicas no mesmo. Destacou emenda parlamentar de sua
autoria aos Projetos de Leis de nºs.: 058/2014 e 057/2014, ambos OE, ressaltando a importância
de ocorrerm melhorias nos acessos desta cidade, em especial a pintura em tais vias. O Vereador
Igor Bicca Ardais comentou matérias apresentadas;citando a importância de ser solucionado o
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problema de animais soltos nas ruas desta cidade. Falou sobre o Requerimento, o qual solicitou
uma Audiência para tratar da Segurança Pública nesta cidade. Concluindo o seu discurso, falou
sobre o transporte realizado pela Secretária Municipal da Saúde. A Vereadora Luísa Gomes
Fontela justificou matérias de sua autoria e a falta de atendimento das mesmas pelo Poder
Executivo. Finalizando, expôs a falta de busca de soluções dos problemas relacionados a
conservação de ruas desta cidade. O Vereador Márcio Luciano Veppo Palma justificou emendas
elaboradas aos Projetos de Leis de nºs.: 058/2014 e 057/2014, ambos OE. Dissertou sobre a
importância da conscientização e prudência dos motoristas quando estes trafegarem no Trânsito.
Citou a necessidade do Secretário Municipal de Obras em atentar para a destinação de verbas
públicas municipais, para serem aplicadas na contrapartida de projetos com o objetivo de
implantar melhorias na infraestrutura da Itaqui. Salientou a importância de serem construídos
quebra molas em vias de tráfego estes rápido, bem como um da instalação de um Distrito
Industrial e de melhorias nas ruas desta cidade, com a proibição de caminhões de carga pesada,
os quais transitam em tais vias. Finalizando, analisou a respeito da renovação de planos
nacionais de comunicação, devido a existência de problemas relacionados a prestação de
serviços de telefonia e internet. O Senhor Presidente suprimiu o ESPAÇO DAS LIDERANÇAS,
devido o expediente ter ultrapassado o tempo regimental. E, agradeceu a DEUS e a presença de
todos, encerrando os trabalhos da Quadragésima Primeira Sessão Plenária, cuja íntegra
encontra-se gravada no DVD nº. 040/2014, PLENÁRIO DA CÂMARA DE VEREADORES DE
ITAQUI, centésimo quinquagésimo quinto ano de emancipação política do Município de Itaqui.
Do que eu, Vereador Emerson de Morais Ramos, Secretário, 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 onze horas e quarenta minutos do mesmo dia.

Ver. Sandro da Silva Veiga
Presidente

FSP/SAR

Ver. Émerson de Morais Ramos
Secretário

