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Ata nº 2.302, de 11 de dezembro de 2017. 

46ª Sessão Ordinária 

Aos onze 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 Vereador João Alberto Kunz e secretariada pelo Secretário Vereador 

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

presentes. O presidente informou que tem as prestações de contas do 

Sindicato referente aos Resíduos Sólidos, parcela 09/10 e a da Escola de 

Sapateiros referente mês de novembro e está à disposição dos Vereadores. 

Pediu ao chefe de Secretaria Sr. Claudio Hack para fazer o momento espiritual. 

Colocou em discussão e votação a ata 2.294, de 09.10.2017, e esta foi 

aprovada por unanimidade.    

NA MATÉRIA DE EXPEDIENTE 

Convite dos formando do 9º ano da Escola Olavo Bilac, dia 14.12.2017; 

Indicação nº 102, Vereador Roque Werner, “Que o Legislativo estude a 

possibilidade de instalar no recinto da Câmara de Vereadores um sistema 

informatizado fixo ou móvel, para envio e recebimento dos projetos de lei com 

os seus anexos, emendas, indicações e para a plateia, instalação de sistema 

de projeção em tela durante as sessões.”; Projeto de Lei Municipal nº 3.587, 

01.12.2017, “Autoriza o Poder Executivo Municipal a alterar o parágrafo único 

do art. 174 e o art. 176 da Lei Municipal nº 2.517 de 15 de maio de 2006 – 

Código de Posturas, e dá outras providências.”; Projeto de Lei Municipal nº 

3.588, de 01.12.2017, “Autoriza o Poder Executivo Municipal a alterar as taxas 

de licença de localização de fiscalização de estabelecimentos e de ambulantes, 

bem como incluir o ponto um aos dispostos no inciso II do item IV do anexo III 

da Lei Municipal nº 2.089 de 11 de novembro de 2001 – Código Tributário e dá 

outras providências”; Projeto de Lei Municipal nº 3.589, de 01.12.2017, 

“Autoriza o Poder Executivo Municipal a corrigir débitos de origem tributária ou 

não tributária em percentual que especifica, bem como conceder desconto em 

percentual que especifica para pagamento de IPTU em parcela única, e dá 

outras providências”.                                   
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NO HORÁRIO DE EXPEDIENTE 

O VEREADOR ROQUE WERNER saudou os presentes. Inicia explanando em 

defesa da sua indicação, o Vereador explica que todos podem observar que 

sobre as mesas dos Vereadores encontram-se grandes pilhas de papéis, 

papéis esses que foram recebidos por eles durante os trabalhos dessa Câmara 

ao longo desse ano de 2017, diante do exposto ele explica que entrou com 

essa indicação para que nessa Casa Legislativa coloque-se disponível para 

cada Vereador e também na mesa principal, um computador onde cada um 

possa acompanhar os projetos via computador para que não seja necessário 

que se realize a impressão de todos esses documentos e projetos, ainda, ele 

sugere em sua indicação, que para as pessoas que assistem às sessões seja 

instalado um sistema de projeção, ou seja, um projetor irá projetar as imagens 

na parede para que todos possam acompanhar o que está sendo lido e votado, 

ele acredita que dessa forma seja possível economizar, o meio ambiente 

agradece, e também para que os trabalhos dessa Casa Legislativa possam 

evoluir, para que assim eles possam dar uma maior satisfação a todos os custo 

e gastos, além de possibilitar que as pessoas possam acompanhar de forma 

mais abrangente as sessões, complementa, ressalvando que se algum dos 

Vereadores ainda sentir necessidade de obter os documentos de forma 

impressa, a Câmara seguirá realizando o processo tradicional de impressão 

desses, mas somente para o Vereador que solicitar. Agradece a presença de 

todos.  

A VEREADORA MARISA DA ROSA AZEVEDO saudou os presentes. Inicia 

agradecendo ao SICCOB/ECOCREDI, que enviou de presente para todos os 

Vereadores e funcionários da dessa Câmara uma agenda e um calendário 

2018. Aproveita o ensejo para parabenizar a Marciane que tocou e cantou na 

abertura do Evento Copa Cidade Verde, interpretando de forma muito bonita o 

hino nacional e o hino de Três Coroas, ressaltando que isso abrilhantou o 

evento. Comunica a sua participação no encerramento anual da AAPECAN em 

Caxias do Sul, ainda, do encerramento do Projeto Criança Feliz, e, do 

encerramento do natal da criança do LIONS. Com relação ao projeto de lei 

3.586 a Vereadora opina que esse deva ficar para avaliações no ano de 2018, 
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pois se trata da implementação de políticas públicas para os próximos quatro 

anos na área da saúde, acha que é preciso realização de audiência pública e o 

cumprimento de outros tramites legais, além da alteração dos dados. Comunica 

que participou das reuniões dos conselhos municipais de saúde e meio 

ambiente. Cita que o Prefeito Orlando reconheceu publicamente que os 

salários dos médicos no Município realmente estão defasados, ou seja, é 

necessária a realização de uma nova avaliação no salário desses profissionais, 

como a Câmara sempre defendeu. Comunica participação na audiência publica 

da LOA do Poder Executivo, na audiência foi abordada e queda na receita e a 

possibilidade desses ainda não se concretizar, ficando os valores ainda mais 

abaixo do esperado, e ressalta que a atual situação do orçamento do Município 

é complicada. Atenta para uma situação que ela já vinha alertando há muito 

tempo nessa casa, que as gavetas do cemitério estavam chegando ao fim, e, 

realmente chegaram, andaram falecendo pessoas no Município, ela cita que o 

cemitério não tem um “ossuário”, ou seja, o cemitério não possui local 

adequado para aplicar a lei de remoção, mas essa lei de remoção não está 

prevista na legislação municipal. Informa que foram retiradas do perímetro 

urbano várias placas comerciais deixando alguns comerciantes descontentes, 

pois de alguns foram removido de outros não, e ela volta a dizer que a lei não 

tem dois pesos e duas medidas, tem que valer para todos, sugere que sejam 

criadas placas padronizadas para informações de todos os locais. Com relação 

à indicação do Colega Vereador Roque, ela cita que tirando a questão da 

projeção, esse tema já foi assunto dentro dessa Casa Legislativa, mas até o 

momento nunca foi posto em pratica, ela volta a repetir que a grande maioria 

das demandas trazidas pelos novos Vereadores, já são todos demandas 

antigas dessa Casa e já citada por diversas legislaturas. Registra com grande 

pesar a morte do Sr. Érico Riegel, um dos mais antigos produtores rurais do 

Município. Agradece a presença desejando uma boa semana a todos.  

NA ORDEM DO DIA 

O presidente colocou em discussão e votação um a um, os Pareceres e os 

Projetos de Leis 3.578, 3.583 e 3.585 e estes um a um foram aprovados por 

unanimidades. Não havendo mais nada a tratar o Presidente lembrou a 
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Audiência Pública sobre a LOA dia 14.12.2017, às 18:00h e convidou para a 

próxima Sessão Ordinária dia 14.12.2017 e encerrou está. Três Coroas/RS, 11 

de dezembro de 2017.          


