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Ata nº 2.287, de 18 de setembro de 2017 

35ª Sessão Ordinária 

Aos dezoito dias do mês de setembro de dois mil e dezessete, às dezenove 

horas no Plenário Pedro Lucas, reuniram-se os Vereadores sob a Presidência 

do Vereador João Alberto Kunz e secretariada pelo Vereador Francisco Adams. 

O presidente abriu a Sessão Ordinária saudando a todos os presentes. De 

imediato pediu para todos ficarem de pé para ouvirem o hino Rio Grandense. 

Informou que tem na Mesa a Prestação de Contas do Sindicato referente a 

sexta parcela dos Resíduos Sólidos e que está à disposição para 

averiguações. Colocou em discussão a ata nº 2.585 e esta foi aprovada por 

unanimidade.    

NA MATÉRIA DE EXPEDIENTE 

Constou de: Quatro comunicados do Fundo Nacional de Desenvolvimento da 

Educação; Requerimento de criação de CPI nº 01/2017, do Vereador Hilário 

Iluir Behling; Projeto de Lei Municipal nº 3,568, de 11.09.2017, “Revoga a Lei 

Municipal nº 3.671, de 19 de junho de 2017 que concedeu revisão geral e anual 

aos subsídios do Prefeito municipal e do Vice-Prefeito municipal.”; Projeto de 

Lei Municipal nº 3.569, de 12.09.2017, “Autoriza o Município a transferir por 

escritura pública, os imóveis recebidos no Loteamento Encosta da Serra aos 

seus re4spctivos donos e dá outras providências.”. 

NO HORÁRIO DE EXPEDIENTE 

O VEREADOR HILÁRIO ILUIR BEHLING saudou os presentes. Inicia 

declarando sentir-se feliz por ter sido aberto o inquérito de investigação que irá 

apurar as denúncias feitas contra ele, devido ao incentivo repassado a sua 

empresa para participação em feira de calçados, e ele volta a reiterar que esse 

incentivo não se trata de nenhum contrato firmado muito menos um privilégio, e 

sim é um incentivo a geração de empregos e impostos para o Município, 

ressaltando que se todas as empresas do Município tem esse direito, porque a 

dele que existe a 32 anos no Município não teria, portanto ele volta a defender 

que ele tem os mesmos direitos, até porque se fosse uma empresa criada 

agora recentemente daí ele até poderia cogitar em dizer que foi beneficiado por 

algum privilégio, mas como a sua empresa já existe a muito mais tempo, 
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inclusive fazendo feiras a muito mais tempo, ele não vê isso como um 

privilégio, enfatizando novamente que isso é somente um incentivo, todavia ele 

parabeniza os Colegas Vereadores pela abertura da investigação para que 

tudo fique as claras, provando que não existe nada há ser escondido, ele 

também enfatiza que concorda plenamente com a abertura da investigação e 

para que sejam cumpridos todos os tramites da Casa Legislativa, encerra mais 

uma vez reiterando que deseja desde sempre que a investigação seja aberta, 

inclusive citando que ele mesmo faria o pedido para que os Colegas 

investigassem o fato para que não reste nenhuma dúvida de que ele em 

momento algum foi favorecido, tendo recebido simplesmente um incentivo e 

não um privilégio, incentivo esse que se reverte em postos de empregos tão 

necessitados atualmente no Município, analisando que essa seja uma das 

maneiras que o Poder Executivo encontrou para ajudar as empresas do 

Municípios assim como a sua também encaixa-se nesse incentivo previsto na 

lei municipal, defendendo que ele também deva ter o direito de fazer parte 

desse projeto, acreditando que os fatos precisam ser esclarecidos para que se 

possa encontrar o melhor caminho a seguir daqui para frente. Agradece a 

presença de todos.  

A VEREADORA MARISA DA ROSA AZEVEDO saudou os presentes. Inicia 

relembrando um projeto de lei aprovado por esta Casa Legislativa no início 

deste ano, que visava a criação de um cargo destinado a Secretaria Municipal 

de Saúde e Assistência Social, o qual objetivava a contratação de uma 

profissional que ficasse responsável pela coordenação geral de todas as 

unidades de saúde, atentando que a profissional em questão foi contratada na 

época da aprovação do projeto de lei, e, permaneceu no cargo até esta 

semana quando foi demitida, essa foi substituída pelo Enfermeiro Maicon, que 

já havia sido coordenador geral do CAPS – Centro de Atenção Psicossocial, 

assim como Enfermeiro chefe da unidade de saúde do bairro sander, a 

Vereadora informa ainda que a coordenação geral do CAPS atualmente é de 

responsabilidade da Enfermeira Ivana. Parabeniza o Colega Vereador Hilário 

Iluir Behling, pela atitude em querer que seja instaurada uma CPI (Comissão 

Parlamentar de Inquérito), para apurar as denúncias recebidas contra ele, 
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assim como parabeniza os demais Colegas Vereadores por fazerem o 

requerimento que solicita a abertura da CPI,  a Vereadora acredita que todos 

estão cumprindo o que diz o Regimento Interno dessa Casa Legislativa, sob o 

regramento previsto nos artigos 64 à 67, assim como, estão honrando o 

juramento que fizeram ao tomar posse dos cargos de Vereadores, pois ela 

acredita que dessa forma todos estão zelando pelo cumprimento da lei, pois 

essa não pode ter dois pesos e duas meditas e é feita para todos.  

O VEREADOR FRANCISCO ADANS saudou os presentes.  Faz um convite a 

todos para que participem da festa da comunidade da linha 28, que irá ocorrer 

no próximo domingo dia 24.09.2017, será realizado um almoço com venda de 

cartões ao preço de R$25,00 (vinte e cinco reais) por pessoa, e na parte da 

tarde haverá música.  

NA ORDEM DO DIA 

Colocado em discussão os Pareceres e o Projeto de Lei nº 3.564 e este foi 

aprovado por unanimidade. Perguntou aos Vereadores se aceitam a abertura 

de Criação de CPI nº 01, contra o Vereador Hilário Iluir Behling e todos 

concordaram, menos os Vereadores Hilário, Irineu e o Presidente por estarem 

impedidos. Feito a escolha de quem seriam os Vereadores por parte da 

Bancada do PMDB, a escolha foi entre as Vereadoras Marisa da Rosa 

Azevedo e Oneide Severina Petry, recaindo na escolha por sorteio, a 

Vereadora Marisa. Feita a escolha entre os Vereadores da Bancada do PSD, 

Roque Werner e Ilário Relásio Bringmann e igualmente em escolha por sorteio, 

o Vereador Ilário Relásio Bringmann. O último membro da Comissão se deu 

entre os Vereadores Pedro Senir Farencena do PT e o Vereador Francisco 

Adams do PDT, recaindo o sorteio o Vereador Francisco Adams. Para a 

escolha de quem seria Presidente da Comissão o sorteio indicou a Vereadora 

Marisa da Rosa Azevedo, como Relator o sorteio indicou o Vereador Ilário 

Relásio Bringmann e como Secretário o Vereador Francisco Adams.  

O presidente lembrou da Sessão Solene no CTG dia 20.09.2017, das 

Audiências Públicas da LDO e do Executivo para apresentação de relatório do 

2º Quadrimestre de 2017, no dia 25.09.2017. Não havendo mais nada a tratar o 
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Presidente convidou para a próxima Sessão Ordinária dia 25.09.2017 e 

encerrou está. Três Coroas/RS, 18 de setembro de 2017.          

 


