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Ata nº 2.298, de 13 de novembro de 2017. 

42ª Sessão Ordinária 

Aos treze dias do mês de novembro 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 Secretário Vereador 

Francisco Adams. O presidente abriu a Sessão Ordinária saudando a todos os 

presentes. Informou que tem na Mesa a prestação de contas do Sindicato da 

Escola de Sapateiros, mês de outubro de 2017. Pediu ao chefe de Secretaria 

Sr. Claudio Hack para fazer a parte espiritual.     

NA MATÉRIA DE EXPEDIENTE 

Convite do Grupo Novos Rumos para dia 21.11.2017, às 19:30min, na Linha 

28; Pedido de Informação nº 07, do Presidente João Alberto Kunz, “Solicitando 

as devidas prestações de contas referentes aos Contratos de Convênios 

efetuados em favor da Fundação Hospitalar Dr. Oswaldo Diesel, nos meses de 

abril e setembro do corrente ano.”; Projeto de Lei Municipal nº 3.580, de 

01.11.2017, “Dispõe sobre o pagamento com benefício fiscal dos Créditos 

tributários e não tributários inscritos em dívida ativa e dá outras providências.”; 

Projeto de Lei Municipal nº 3.581, de 08.11.2017, “Autoriza o Poder Executivo 

Municipal a participar das despesas que as empresas do Município terão com 

as feiras COUROMODA, SICC – Salão Internacional do Couro e Calçado, 

FRANCAL – Feira Internacional da Moda em Calçados e Acessórios e ZERO 

GRAU – Salão de Tendências em calçados e Acessórios.”;                                  

NO HORÁRIO DE EXPEDIENTE 

A VEREADORA MARISA DA ROSA AZEVEDO saudou os presentes. 

Primeiramente ela comunica que o atual Prefeito aos poucos vem preenchendo 

os cargos vagos de secretários assumindo na próxima segunda-feira o novo 

Secretário da Indústria, Turismo, Comercio e Desporto, este será ocupado pelo 

Sr. Jonas Daniel Fetter, a Vereadora diz ser um profissional com muita 

experiência no setor, inclusive morou por muitos anos no exterior, trabalhou 

muito com turismo e atualmente residia em São Paulo, e identifica que assim 

como o Sr. Eduardo, atual Secretário de Planejamento, o Sr. Jonas também 

não tem “meio termo” quando o assunto é trabalho, a Vereadora conhece bem 
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os dois profissionais e normalmente eles sempre procuram fazer um bom 

trabalho, ela só espera que por parte do atual Prefeito esse não seja 

centralizador do poder e dê espaço para que eles realmente possam fazer um 

bom trabalho, principalmente na área da Secretária de Turismo, para que essa 

realmente trabalhe em cima da rota panorâmica para que haja a concretização 

desta obra nessa gestão, ela elogia porque realmente é um nome muito bem 

escolhido, e tendo a certeza que irá fazer um excelente trabalho a frente dessa 

Secretaria. Destaca a importância do Projeto de Lei 3.580, pois através deste 

entrará mais recursos para os cofres públicos, pois na realidade todo ano a 

Prefeitura arrecada em media apenas 5% do total da divida ativa, e ela é 

sabedora de que o Poder Judiciário fará um “mutirão” para diminuir o acumulo 

de processos que existem em cima dessas dividas, ela explica que tudo que 

estiver inscrito em divida ativa até dezembro de 2016 entrará no acordo com a 

isenção total de multas e juros, sendo cobrado do contribuinte apenas o valor 

devido com a correção, hoje a Prefeitura tem lançado em divida ativa em torno 

de 10 milhões de reais, ela ressalva para um detalhe do acordo esse deverá 

ser pago em cota única até 18 de dezembro, ela aponta isso como uma grande 

iniciativa de ambos os poderes Executivo e Judiciário, aproveitando a 

oportunidade de dar ao munícipe a oportunidade de quitar suas dividas, ainda, 

alerta que tramita um projeto de lei no Congresso Nacional que visa à inclusão 

dos inadimplentes com as prefeituras nos cadastros únicos de proteção ao 

credito.  Comunica que está sendo realizada a limpeza da ponte coberta, pois 

essa receberá uma nova pintura, ainda, ela identifica que precisa reparar dois 

barrotes de suporte do telhado que estão quebrados e também a reclamação 

do pontilhão das águas brancas, onde reside a família Rossi, que está 

precisando urgente de uma manutenção, assim como a passarela da luterana 

que está com a base podre, ela concorda que os consertos sejam feitos, mas é 

preciso inibir a passagem das motos pelas passarelas da cidade, pois as 

placas de proibição não são respeitadas, e por vezes são jogadas no rio. Com 

relação às câmeras de monitoramento, a atual administração está abrindo um 

novo processo de licitação para aumentar o número de câmeras e realizar a 

manutenção das já existentes, todavia ela acredita que as manutenções das 18 
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câmeras já existentes deviam ser feitas através de medida emergencial, pois 

com a chegada do final do ano seria ideal que estas estivessem funcionando 

principalmente nas rotas de fuga, estivessem vigiados por essas. Atenta para o 

problema dos mosquitos, e volta a reiterar que os agentes da dengue precisam 

ser reativados, porque a situação está complicada, portanto é preciso haver 

uma fiscalização maior no setor para que não haja ainda mais proliferação de 

todas as espécies de mosquitos. Com relação à reclamação do Colega Hilário 

na semana passada sobre a falta de convites para a Câmara de Vereadores 

quando ocorrem os eventos oficiais da cidade, ela cita concordar com o Colega 

no sentido em que a Câmara deveria receber convite para estar presente em 

todo e qualquer evento que se realize no Município. Ela cita que apesar do 

hospital estar funcionando 24 horas, realmente o ponto facultativo instaurado 

nos postos de saúde foi bastante questionado, ela acredita que existem 

serviços públicos essenciais que não podem receber ponto facultativo, 

sugerindo que haja um revezamento nesses setores, saúde e educação. Com 

relação à sinaleira dos antigos calçados Masiero, a Vereadora diz que essa 

não funciona como deveria funcionar nas horas de pique, ela mesma esteve no 

local para se certificar, e sugere novamente que a sinaleira seja retirada e no 

local seja construída uma rotula, faz com que o transito flua melhor, é algo 

urgente a ser revisto. Com relação à coordenação dos enfermeiros ela cita que 

ainda não foi nomeado servidor para o cargo, apontando que esse cargo 

precisa ser ocupado, pois é um cargo muito necessário. Agradece a presença 

desejando uma boa semana a todos.  

O VEREADOR PEDRO SENIR FARENCENA saudou os presentes. 

Primeiramente coloca que referente às bocas de lobo, é necessário fazer uma 

campanha de conscientização junto à comunidade, pois grande parte do 

trabalho feito no desentupimento dessas ocorre em função do lixo que se 

acumula dentro das bocas de lobo, ou seja, a própria população precisa 

colaborar com a limpeza da cidade para que as bocas de lobo fiquem 

desobstruídas e deem vazão as águas das chuvas, evitando alagamentos. 

Relembra que está a venda os ingressos para o show humorístico do Paulinho 

Mixaria em prol do INEVAM, pedindo novamente a colaboração de todos. Com 
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relação ao projeto de lei 3.580 o Vereador declara-se favorável a isenção dos 

100% de juros e multas, mas ele ressalta que infelizmente dando esse 

beneficio os maus pagadores também se beneficiam, mas ele reitera que é 

favorável a aprovação do projeto. Atenta para um problema que vem ocorrendo 

no posto de saúde de Sander que é a colocação de bancos de espera para os 

pacientes, além de esticar a proteção, ainda, diz que no momento da abertura 

do posto foi comunicado que o profissional médico não iria atender naquele dia 

nem ao longo da semana, além disso, pede a alteração do horário de 

funcionamento do posto, para que esse funcione a partir das 7:30min, ele ainda 

solicita que seja revista a questão da contratação de profissional da área de 

higiene técnica bucal para todos os postos, para auxilio direto no trabalho dos 

dentistas dos postos. Solicita ao Presidente que seja enviado Ofício a 

Secretaria de Saúde agendando uma reunião do Secretário com os 

Vereadores, para que esses possam trocar informações importantes sobre o 

funcionamento dos trabalhos, identificando que talvez haja uma falha de 

comunicação entre os poderes. Agradece a presença desejando uma boa 

semana a todos.   

O VEREADOR ROQUE WERNER, declinou.  

O VEREADOR HILÁRIO ILUIR BEHLING saudou os presentes. Inicia 

explanando que o Município passou por uma semana bem agitada, com 

diversos eventos, destacando que o evento Três Coroas em ação que 

movimentou, refletindo que foi uma semana muito bem trabalhada dentro do 

Município na área da educação infantil, identificando ter sido esse um trabalho 

muito bom realizado pela Sra. Carine a também por um conjunto de 

professores, Comunica que no sábado esteve presente na cidade o Deputado 

José Stédile - PSB, que esteve prestigiando o evento, valorizando o evento do 

Município e avaliando quem sabe possibilidades de investimentos na cultura 

local, abrindo a oportunidade para trabalhos em conjunto no futuro. Informa que 

no ultimo domingo ocorreu à inauguração da Casa Paroquial, sendo esse um 

momento muito especial para toda a comunidade Católica, que há anos estava 

pleiteando a construção, classificando esse como um momento impar para 

essa comunidade. Comunica participação nas festividades em comemoração 
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ao aniversário do Pastor Anderson sendo esse um momento muito legal, para 

prestigiar as demais religiões. Com relação à contratação do novo Secretário 

de Indústria, Comercio Turismo e Desporto, Sr. Jonas Fetter o Vereador 

identifica como sendo um profissional muito capacidade que já trabalhou em 

outros países e tem muito a acrescentar para o Município e desde jovem vem 

apontando como uma liderança, tendo esse suporte irá desempenhar um 

excelente trabalho, reflete que é preciso dar credibilidade ao trabalho proposto, 

tendo conhecimento de todos os setores importantes para o Município. 

Agradece a presença de todos.  

NA ORDEM DO DIA 

O Presidente colocou em discussão e votação o Pedido de Informação nº 07 e 

este foi aprovado por unanimidade. Colocou em discussão e votação os 

Pareceres e os Projetos de Leis Municipais um a um nº 3.577, 3.579 e 3.580 e 

estes foram aprovados por unanimidades. O presidente passou a palavra a 

presidente da Comissão Parlamentar de Inquérito, Srta. Marisa da Rosa 

Azevedo para que esta fizesse suas considerações sobre. Após sua fala o 

Presidente João Alberto Kunz colocou em discussão e votação o Parecer sobre 

a Comissão Parlamentar de Inquérito, sendo acolhido por unanimidade o 

parecer da Comissão pela absolvição do Vereador Hilário Iluir Behling. 

Perguntou aos Vereadores quem gostaria de participar na lista da EGR, como 

titular e suplente, ficando assim: Titulares; Hilário Iluir Behling, Pedro Senir 

Farencena e Irineu Feier, Suplentes; Marisa da Rosa Azevedo, Francisco 

Adams e Roque Werner. Informou que na próxima Sessão se terá Tribuna do 

Povo com o Sr. Luis Carlos Roennau, que falará sobre a Casa do Artesão. Não 

havendo mais nada a tratar o Presidente convidou para a próxima Sessão 

Ordinária dia 20.11.2017 e encerrou está. Três Coroas/RS, 13 de novembro de 

2017.          

 

 


