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Ata nº 2.301, de 04 de dezembro de 2017. 

45ª Sessão Ordinária 

Aos quatro dias do mês de dezembro de dois mil e dezessete, às dezenove 

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

do Vice-Presidente Vereador Pedro Senir Farencena e secretariada pelo 

Secretário Vereador Francisco Adams. O presidente abriu a Sessão Ordinária 

saudando a todos os presentes. Pediu ao chefe de Secretaria Sr. Claudio Hack 

para fazer a parte espiritual.    

NA MATÉRIA DE EXPEDIENTE 

Convite dos formandos do 9º ano da Escola Balduino Robinson, dia 

14.12.2017; Of. nº 200 e 201, do Município de Três Coroas de resposta ao 

Pedido de Informação nº 07 e retirada do Projeto de Lei Municipal nº 3.575; 

Projeto de Lei Municipal nº 3.583, 28.11.2017, “Dá denominação a Rua do 

Município de Três Coroas.”; Projeto de Lei Municipal nº 3.584, de 30.11.2017, 

“Estima a Receita e fixa a Despesa do Município de Três Coroas para o 

exercício financeiro de 2018.”; Projeto de Lei Municipal nº 3.585, de 

30.11.2017, “Autoriza o Poder Executivo a firmar contrato de rateio de custeio 

das despesas de manutenção do consórcio público de saneamento básico da 

Bacia Hidrográfica do Rio do Sino- PRÓ-SINOIS para o ano de 2017 e dá 

outras providências.”; Projeto de Lei Municipal nº 3.586, de 30.11.2017, 

“Dispõe sobre o Plano Municipal de Saúde para o quadriênio 2018-2021 e dá 

outras providências.”.                                   

NO HORÁRIO DE EXPEDIENTE 

O VEREADOR HILÁRIO ILUR BEDHLING saudou os presentes. Inicia 

declarando que o mês de dezembro é sempre um mês especial por ser o mês 

do natal, nele começamos a ter mais do espirito natalino e que começamos a 

pensar mais no próximo, refletimos mais e transmitimos isso para toda a 

comunidade me geral. Comunica sua participação no encerramento das 

atividades do ano na AAPECAN, ainda, no dia de hoje houve encerramento 

natalino nos lares de idosos, onde ele se fez presentes declarando que isso é 

muito gratificante. Comunica também sua participação em mais um baile de 

formatura do CTG Querência do Mundo Novo, declarando que é sempre um 
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momento de estar presente na comunidade, identificando que a parte cultural o 

Município está “andando” muito bem através dos CTGs e da cultura alemã, 

referindo que essas entidades estão empenhando-se bastante. Com relação a 

denuncia sofre a creche das águas brancas, que essa estaria sendo utilizada 

por crianças filhas de não munícipes o Vereador explica que foi feita o 

levantamento e não há nenhuma criança realmente que não seja do Município, 

mas ressalta que é importante sempre fazer essas averiguações, ficando para 

ele esclarecida a situação, agradecendo em especial a Secretária de Educação 

a e Diretora da Creche pela atenção dada a ele. Agradece a presença de 

todos, renovando o convite para que voltem sempre.  

A VEREADORA MARISA DA ROSA AZEVEDO saudou os presentes. Inicia 

declarando que é complicada esta questão das denuncias, ela enfatiza que 

também tem recebido várias denuncias por celular, pois na realidade ela 

acredita que antes de vir na Câmara é preciso ir diretamente aos Secretários e 

pedir as informações, ressaltando que as pessoas estão mesmo realizando as 

denuncias.  Parabeniza a atual administração pela troca dos banners do 

Pórtico de Entrada do Município, pois o pórtico serve para divulgação do 

turismo da cidade. Sobre a indicação coletiva que será feita por ela e por outros 

colegas Vereadores que visa à revitalização do campinho do vilão para que 

esse possa ser usado para os momentos de lazer dos munícipes, incluindo 

iluminação. Informa que o Sr. Juares, que assumiu como Secretário da 

Fazendo juntamente com a atual administração em janeiro de 2018, pediu 

exoneração do cargo, assumindo como interino o funcionário tesoureiro do 

Município o Sr. Renato Matte. Informa que esteve presente na reunião do 

Conselho Municipal de Saúde e foi comentado sobre o assunto das academias 

ao ar livre, foi explicado que será precisa verificar novamente a documentação 

para que se faça o termino das obras das academias, mas ela deixa claro que 

isso é resultado de uma emenda parlamentar que veio pela metade, e não um 

problema de gestão da antiga ou atual administração. Com relação ao projeto 

de lei retirado da Casa pelo Poder Executivo a Vereadora espera que esse 

retorne com as mudanças necessárias, pois o objetivo do projeto é para 

consolidar a legislação que concede incentivos a instalação de novas 
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empresas no Município no polo industrial, referindo ser esse um projeto de 

grande importância, mas que necessita de ajustes. Com relação à prestação de 

contas do hospital que vinha sendo cobrada, essa finalmente deu entrada na 

Casa para avalição dos Vereadores. Comunica a sua participação na gincana 

municipal pela equipe EQUI12, as tarefas foram feitas pela liga da justiça, 

sendo uma gincana de um nível considerado por ela bom. Lamenta que no final 

de ano sempre se espere por coisas boas, mas infelizmente mais quatro 

munícipes perderam suas vidas no transito. Registra que está na hora de se 

criar um funeral social para as pessoas mais carentes, mas ela acredita que 

ainda deva haver isenção do aluguel da capela, ou seja, ampliar o leque de 

benefícios para essas famílias carentes que perdem seus entes queridos. 

Comunica sua participação no encerramento das atividades do ano da 

AAPECAN. Cita que a Sra. Elsi Dreher está fazendo uma campanha em prol do 

lar do idoso bom pastor, para a parte da lavanderia, ela aproveita o ensejo para 

pedir a colaboração de todos. Agradece a presença desejando uma boa 

semana a todos.   

O VICE-PRESIDENTE PEDRO SENIR FARENCENA EM SUAS 

CONSIDERAÇÕES FINAIS SOBRE A TRIBUNA; com relação às duas 

emendas sobre as academias ao ar livre ele cita que irá entrar em contato com 

eles sobre o assunto, mas é preciso que saúde busque saber o porquê desses 

recursos não terem vindo. Com relação ao projeto de lei 3.575 referente à área 

industrial, o Vereador lembra que na época o Vereador Tatá entrou com uma 

indicação nessa Casa solicitando que o prazo fosse reduzido de 10 para 05 

anos, a indicação foi acatada pelo Prefeito e o projeto veio para a Casa e 

acabou sendo aprovado de forma errônea, sendo que hoje muitas empresas 

estão comprometidas em virtude da redução do prazo.  

NA ORDEM DO DIA 

O Vice-Presidente sugeriu a Audiência Pública para o dia 14.12.2017, sendo 

ela aprovada para este dia às 18:00h. Não havendo mais nada a tratar o 

Presidente convidou para a próxima Sessão Ordinária dia 11.12.2017 e 

encerrou está. Três Coroas/RS, 04 de dezembro de 2017.          


