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Às nove horas e quarenta e quatro minutos, do dia treze 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), Marcelo Guimarães Petrini
(Partido do Movimento Democrático Brasileiro – PMDB), Gislaine Brum (PSB), Luísa Gomes
Fontela (PMDB) , Igor Bicca Ardais (PP) e Mara Lúcia Marques Ayub (PDT). Registrou a
ausência dos a vereadores: Lauro Luiz Hendges (PDT) e Márcio Luciano Veppo Palma (Partido
Progressista – PP), Constatada a existência de quórum, o Senhor Presidente declarou abertos os
trabalhos; colocando em PAUTA a apreciação da Ata nº. 003/2015, a qual não havendo nenhuma
manifestação, foram submetidas à votação, sendo ambas aprovadas por unanimidade. Do
EXPEDIENTE RECEBIDO DE OUTRAS ORIGENS e do EXPEDIENTE APRESENTADO,
nada constou. Do EXPEDIENTE APRESENTADO PELA MESA, nada constou. Do
EXPEDIENTE RECEBIDOS DE TERCEIROS, nada constou. Em continuidade, do
EXPEDIENTE APRESENTADO PELOS VEREADORES, Em continuidade, do EXPEDIENTE
APRESENTADO PELOS VEREADORES, constaram as seguintes Indicações: pela Vereadora

Gislaine da Silva Brum, a de nº.018/205,Requerendo ao Poder Executivo, através da
secretaria competente: limpeza de boca de lobo na Av. Borges de Medeiros, em frente ao
nº 1055; a de nº. 019/2015,solicitando ao Poder Executivo Municipal, limpeza de via
pública do trecho que liga a Vila Nova com a Av. Independência, localizado no bairro 24
de Maio, pelo Vereador Marcelo Guimarães Petrini, a de nº.:020/2015 ,Sugerindo ao
Poder Executivo Municipal, a instalação de “aparelhos de ginástica ao ar livre”, na
Pracinha do Clubinho do Bairro da Cohab; a de nº. 0211/2015,Requerendo ao Poder
Executivo Municipal, a recuperação do gabinete odontológico na localidade do Curuçu; a
de nº. 022/2015, Solicitando ao Poder Executivo Municipal, a limpeza das ruas, incluindo
varreduras e capinas em todos os logradouros públicos; a de nº. 023/2015, Solicitando ao
Poder Executivo Municipal, a limpeza e manutenção nos banheiros da Praça Marechal de
odoro e na Pracinha do Porto;pelo Vereador Émerson de Morais Ramos, a de
nº.:024/2015 ,Solicitando ao Poder Executivo Municipal, melhorias e limpeza em abrigos
dos pontos das paradas de ônibus da cidade, pelo Vereador Éber Escobar de Almeida, a
de nº.025/2015 ,Sugerindo ao Poder Executivo Municipal, a instalação de um posto
bancário anexo, a Prefeitura Municipal de Itaqui; a de nº. 026/2015 , Requerendo ao
Poder Executivo Municipal, a elaboração de Projeto de Lei autorizando a instalação de
lojas free shops, no município de Itaqui, conforme anteprojeto anexo; pela Vereadora
Luísa Gomes Fontela a de nº. 027/2015, Requerendo ao Poder Executivo Municipal,
substituição de lâmpadas queimadas no final da Av. Borges de Medeiros, desde a curva
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do Curtume até o final das duas primeiras quadras; a de nº. 028/2015 ,Solicitando ao
Poder Executivo Municipal, a limpeza geral da Av. Castelo Branco e da rua São
Francisco, com a realização dos serviços de capina e retirada de entulhos acumulados
entre os canteiros; pelo Vereador Fábio Molina Vargas, a de nº.029/2015, Encaminhando
ao Poder Executivo Municipal, o anteprojeto de lei que dispõe sobre a divulgação da
relação dos medicamentos colocados à disposição da população, pela rede municipal da
saúde; pela Vereadora Mara Lúcia Marques Ayub, a de nº. 030/2015, Requerendo ao
Poder Executivo Municipal, através da secretaria competente o patrolamento e
encascalhamento das seguintes ruas: Coronel Assunção, São Borja e Sepé Tiarajú, entre a
Av. Humberto de Alencar Castelo Branco e XX de Setembro; a de nº. 031/2015
,Solicitando ao Poder Executivo Municipal, o recalçamento da rua Felipe Nery de Aguiar,
entre as ruas; São Borja e São Francisco; a de nº. 032/2015, Sugerindo ao Poder
Executivo Municipal, o calçamento da rua Felipe Nery de Aguiar, entre as ruas: São
Borja e Nápoles Massa. Ainda constou, os seguintes requerimentos, pelo Vereador Fábio
Molina Vargas, a de nº.002/2015, Solicitando à Mesa Diretora da Câmara de Vereadores
a transmissão ao Vivo, pela internet , as Sessões, assim como fique à disposição dos
internautas no site da Câmara e canal do YouTube; Pelo Vereador Igor Bicca Ardais, a de
nº.004/2015,requerendo a Mesa Diretora o Voto de Pesar, Aos Familiares da Senhora
Caroline Gomes Lopes; pela Vereadora Luísa Gomes Fontela, a de nº.005/2015,
Requerendo à Mesa Diretora que seja reiterado ao Ministério Público Estadual os
Pedidos de Informações nºs: 15, 21, 28, 39, 46, 47, 53 e 54, os quais não foram
respondidos no prazo legal pelo Prefeito Municipal; a de nº.006/2015,requerendo à Mesa
Diretora Voto de Pesar, aos Familiares do Senhor Luiz Carlos Fernandes Barbosa; pela
Vereadora Mara Lúcia Marques Ayub, a de nº. 007/2015,requerendo a Mesa Diretora
Voto de Pesar, Aos Familiares da Senhora Caroline Gomes Lopes. Em continuidade, do
EXPEDIENTE APRESENTADO PELOS VEREADORES, constou a seguinte Moção, pelo
Vereador Sandro da Silva Veiga, de nº.004/2015 ,Solicitando a Mesa Diretora, que oficie
a Empresa OI, a ampliação da cobertura do serviço de banda larga no município de
Itaqui. O Senhor Presidente constatou a existência de quorum. Iniciou a ORDEM DO DIA, onde
constaram: o requerimento de nº.002/2015, não havendo nenhuma manifestação, foi submetido à
votação, sendo aprovada por unanimidade; o requerimento nº.006/2015, não havendo nenhuma
manifestação, foi submetido à votação, sendo aprovada por unanimidade; a Moção
nº.04/2015,não havendo nenhuma manifestação, foi submetido à votação, sendo aprovada por
unanimidade; o Projeto de Lei nº. 013/2015- OE-,não havendo nenhuma manifestação, com
parecer favorável da CCJR, foi submetido à votação, sendo aprovada por unanimidade; o Projeto
de Lei nº. 014/2015-OE-,não havendo nenhuma manifestação, com parecer favorável da CCJR,
foi submetido à votação, sendo aprovada por unanimidade; o Projeto de Lei de nº. 015/2015OE-,não havendo nenhuma manifestação, com parecer favorável da CCJR, foi submetido à
votação, sendo aprovada por unanimidade, o Projeto de Lei de nº. 016/2015- OE-,não havendo
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nenhuma manifestação, com parecer favorável da CCJR, foi submetido à votação, sendo
aprovada por unanimidade. 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 Sandro da Silva Veiga, Saudou o público presente e demais ouvintes. Informando que
esteve na Capital Gaúcha, Porto Alegre, dizendo que participou de um curso no qual o assunto
explanado, foi a unificação no âmbito Nacional e Estadual das eleições. E,Também, de uma
audiência juntamente com o Senhor Miki Breier, secretario do Trabalho e do Desenvolvimento
Social, para tratar sobre os projetos estadual,o qual o municipio não está usufruindo de tais
recursos financeiros. E assim nessas palavras concluiu o seu discurso em tribuna. O Vereador
Éber Escobar de Almeida Em tribuna sauda o público ouvinte; discorrendo a respeito de matérias
de sua autoria; Assim também fala sobre a reforma política e reforma fiscal que deve ser feita em
nosso País. Disse sobre o descrédito que vem tendo a população com os seus representantes,os
Agentes Políticos. Comentou sobre a unificação das eleições no Brasil. Enalteceu ao expresidente desta Casa Legislativa, pela iniciativa tomada, em colocar autdoor nos semáfaros, a
qual houve uma redução nos índices de acidentes de trânsito em nossa cidade. Conclui desta
maneira seu promunciamento. 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
Émerson de Morais Ramos Saudou o público presente e ouvintes. Destacou sobre as materias de
sua autoria. Expressou-se que continuará com a colocação de autdoor, em nosso município. E
que está estudando juntamente com a Mesa Diretora desta Casa Legislativa, sobre o
requerimento de autoria do Vereador Fábio Molina Vargas. Comentou que o Presidente da
Comcari, o Senhor Márcio Barros, prestará contas sobre a arrecadação financeira do último
carnaval realizado em nossa cidade.E assim desta maneira conclui o seu discurso.O Vereador
Igor Bicca Ardais Comentou sobre a importância do Requerimento de autoria do vereador Fabio
Molina, pois assim desta maneira o Poder Legislativo, terá uma maior transparência de suas
atividades feitas. Comentou também, materia de sua autoria. Expôs sobre os acidentes de trânsito
que tem ocorridos em nossa cidade. Falou sobre o estado de conservação das placas de
sinalização de trânsito. Agradeceu e concluiu o seu dircurso em tribuna. A Vereadora Luísa
Gomes Fontela Saudou o público presente e ouvintes. Comentou matéria apresentada de sua
autoria. Expôs sobre o atraso do inicio do ano letivo nas escolas, localizadas no interior deste
municipio, tudo isso devido falta de planejamento e organização transporte escolar dos
Educandos. Falou que até a data de hoje, o senso do funcionalismo público municipal, não
encontran-se em fase de conclusão. E assim deu termino ao seu pronunciamento. A Vereadora
Gislaine Brum Sauda o público presente e ouvintes. Destacou matérias apresentadas de sua
autoria Comentou sobre o repúdio que teve ao ler, uma publicação exposta por uma imprensa
local. Falou sobre o seu apoio ao manifesto popular, que realizar-se-á, no próximo dia quinze do
corrente mês. Felicitou a sua sobrinha Janine de Souza da Silva, pelo seu enlace matrimonial.
Agradece aos ouvintes e conclui assim seu discurso. O Vereador Marcelo Guimarães Petrini
Saudou o público presente e ouvinte. Expôs comentários sobre suas máteria apresentada.
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Comentou do descaso pela secretaria de Educação, pela falta de gás de cozinha na Creche Casa
da Criança, deixando assim os alunos sem almoço. Falou do Manifesto que ocorrerá no dia
quinze do corrente mês. Finalizando assim sua oratória. A Vereadora Mara Marques Ayub
Saudou o público presente e ouvinte. Expôs comentário sobre a corrupção dos Agentes Públicos.
Comentou sobre a diminuição de acidente de trânsito em nosso municipio, mas ressaltou o
aumento de vitima fatais. Tecendo condolência de falecimento a familia Lopes, pela passamento
de sua filha Carolina Lopes. Agradeceu e finalizou seu discurso.O Vereador Fábio Molina Vargas
Saudou os Edis desta Casa público presentes e ouvintes. Comentando materia de sua autoria.
Falou do estado de conservação que se encontra a Pracinha do Cerrinho Dois Ambús. E assim
deu termino ao seu discurso. O Senhor Presidente passou para o ESPAÇO DAS LIDERANÇAS,
onde o Líder da Bancada do Bloco Parlamentar PSB/PTB- Sandro da Silva Veiga- Convidou a
comunidade a Itaquiense para participarem do Manifesto Politico de caráter Pacifico, que
ocorrerá no próximo dia quinze do corrente mês. O Líder da Bancada do PP- Igor Bicca ArdaisFalou que estará no próximo dia quinze do corrente mês, apoiando o Manifesto Popular
convidando á comunidade Itaquiense para participarem. O Vice-Líder da Bancada PDT- Éber
Escobar de Almeida- Comentou sobre a atitude feita pelos Agentes Politico da Bancada
Gaúcha. 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.: 004/2015,
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

Vereadora Gislaine da Silva Brum
Secretária
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