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Ata nº 2.304, de 14 de dezembro de 2017. 

47ª Sessão Ordinária 

Aos quatorze 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. Pediu ao chefe de Secretaria Sr. Claudio Hack para fazer o 

momento espiritual.     

NA MATÉRIA DE EXPEDIENTE 

Três comunicados do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação; 

Indicação nº 103, do Vereador Francisco Adams, “Solicita que seja feito uma 

área coberta de 5 x 6 na área verde do Loteamento Semaco”; Projeto de Lei 

Municipal nº 3.590, 12.12.2017, “Institui o Calendário de Eventos do Município 

de Três Coroas para o ano de 2018.”; Projeto de Lei Municipal nº 3.591, de 

12.12.2017, “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 Sinos – PRÓ-SINOSD para o ano de 2018”; 

Projeto de Lei Municipal nº 3.592, de 13.12.2017, “Autoriza o Poder Executivo a 

firmar contrato de rateio de custeio das despesas de manutenção do Consórcio 

Regional do Paranhana - CONREPAR.”;                                    

NO HORÁRIO DE EXPEDIENTE 

A VEREADORA MARISA DA ROSA AZEVEDO saudou os presentes. Inicia 

comentando sobre o projeto de lei municipal 3.590 que institui o calendário de 

eventos e comenta que todos os anos esse calendário vem com falhas, ela 

acha que não faltam muitos eventos ali que já são tradicionalmente 

comemorados no Município, mas que nunca constam no calendário. 

Parabeniza a Secretária de Saúde pela iniciativa da produção dos banners de 

conscientização sobre as doenças, principalmente o HIV que tem crescido 

entre os idosos o numero de contaminação, apontando que todas essas 

campanhas são sempre muito válidas, mas com relação ao calendário de 

eventos ela solicita que os Vereadores que eles juntos complementem o 

projeto do calendário de eventos acrescentando tudo àquilo que achar 
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necessário e importante e que não constam no calendário, ele lembra que fala 

sobre isso todos os anos, e falando em entidades ela refere à comemoração 

dos dois anos da AAPECAN e das Amigas do Hospital, diz que pode hoje ver 

com muito orgulho a reforma da sala de emergência, apontando que não 

adianta iniciarem-se grupos dentro de Três Coroas que não tenham o apoio da 

Comunidade, e traz o sucesso da junção das atividades, como por exemplo, a 

união dos jipeiros e Amigas do Hospital, que doaram os recursos para essa 

reforma no hospital. Sobre a campanha “compre em Três Coroas”, ela refere 

que a iniciativa foi um sucesso, e diz que é preciso esse incentivo para comprar 

no Município, pois isso sempre valoriza o comercio local e aumenta a receita 

do Município. Com relação ao assunto comentado por ela na semana passada 

sobre a retirada de algumas placas de estabelecimentos comerciais do 

Município, ela retoma o assunto referindo que uma cidade bem organizada e 

bem planejada precisam sim ter placas de orientação, sugerindo que essas 

sejam padronizadas indicando os locais de gastronomia e outros do Município. 

Agradece a presença desejando uma boa semana a todos.  

NA ORDEM DO DIA 

Não havendo mais nada a tratar o Presidente lembrou a 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.          


