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Ata nº 2.408, de 04 de novembro de 2019. 

37ª Sessão Ordinária 

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

dezessete horas no Plenário Pedro Lucas, reuniram-se os 

Vereadores sob a Presidência da Vereadora Marisa da Rosa 

Azevedo e secretariada pela Vereadora Oneide Severina Petry. 

Saudou a todos os presentes. A presidente solicitou ao Colega 

Vereador Pedro Senir Farencena que fizesse o momento espiritual. 

NA MATÉRIA DE EXPEDIENTE 

Convite da Câmara Municipal de Gramado para Sessão Solene a 

realizar-se no dia 06.11.2019, às 18:00h, no Plenário Júlio Floriano 

Petersen; Ofício do SENAI; Convite para a FESTURIS, a ocorrer de 

07 a 10 novembro, com abertura no Palácio dos Festivais no dia 

07.11 às 20:00h; Convite da Associação dos Comerciários do Vale 

do Paranhana para a primeira festa dos comerciários a ocorrer no 

dia 03.11.2019 na sede da Associação dos Motoristas; Ofício nº 

196/2019, do Poder Executivo Municipal; Ofício nº 197/2019, do 

Poder Executivo Municipal; Ofício nº 0013/2019, da Escola Municipal 

de Educação Infantil Amiguinhos; Ofício nº 8182/2019 TCE – 

Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Sul; Projeto de Lei 

Municipal nº 3.866, de 24.10.2019, “Autoriza o Poder Executivo 

Municipal a contratar por tempo determinado de 03 (três) meses até 

o limite de 01 (um) ano, de 01 (um) Servente 40h semanais"; Projeto 

de Lei Municipal nº 3.867, de 25.10.2019, “Autoriza o Poder 

Executivo de Três Coroas a criar o Cargo Efetivo de FISCAL 

AMBIENTAL e dá outras providências"; Projeto de Lei Municipal nº 

3.868, de 25.10.2019, “Autoriza o Poder Executivo de Três Coroas a 

criar o Cargo Efetivo de FISCAL TRIBUTÁRIO e dá outras 

providências"; Projeto de Lei Municipal nº 3.689, de 28.10.2019, 

"Autoriza abertura de Crédito Suplementar, dá recursos para 

cobertura e outras providências"; Projeto de Lei Municipal nº 3.870, 

de 31.10.2019, "Autoriza o Poder Executivo Municipal a contratar por 
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tempo determinado de 06 (seis) meses até o limite de 01 (um) ano, 

de 01 (um) Agente de Combate a Endemias 40h"; Projeto de Lei 

Municipal nº 3.871, de 31.10.2019, “Altera os requisitos para 

provimento dos Cargos de Diretor de Escola - Função Gratificada e 

Diretor de Escola - Cargo em Comissão, ambos constantes no 

Anexo da Lei nº 2.224, de 18 de março de 2003 e dá outras 

providências".  

NO HORÁRIO DE EXPEDIENTE 

O VEREADOR HILÁRIO ILUIR BEHLING saudou os presentes. 

Inicia registrando uma situação que lhe foi levada no final de 

semana, explicando que em uma determinada escola do Município 

as responsáveis pela cozinha da escola estão sem certos utensílios 

como batedeira e liquidificador, tendo que realizar todas as 

atividades de forma manual, ele refere que se fosse em qualquer 

outra Secretaria entenderia a situação como normal e daqui a pouco 

diria que o pudesse não haver repasse de verbas, mas na educação 

em que se terá um repasse superior a dois milhões de reais acima 

do que estava previsto, ele acha isso inadmissível e não consegue 

entender o porquê da demanda desta escola não estar sendo 

atendidos, os aparelhos eletrodomésticos foram pedidos juntos a 

Secretaria que alegou não ter verba para compra-los, diante disso 

ele deixa então registrado esta demanda, enfatizando que as 

servidoras estão passando dificuldades para fazer as merendas na 

Escola de Educação infantil, o que lhe deixa ainda mais indignado é 

que essa é uma demanda de fácil solução que não depende de 

grandes montantes de dinheiro para ser resolvida, além disso, 

facilitaria o trabalho das servidoras, bem como melhora a qualidade 

da alimentação das crianças que são ali atendidas, as reclamações 

não vieram de dentro da escola e sim dos próprios pais, que 

comentaram que os filhos tiveram dificuldade na hora da merenda 

justamente pela falta destes eletrodomésticos. Agradece a atenção 

de todos.  
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O VEREADOR PEDRO SENIR FARENCENA saudou os presentes. 

Inicia registrando sua participação na festa dos comerciários, 

realizada no dia de ontem na cidade de Taquara. Avisa que no 

próximo sábado dia 09 de novembro, das 08:00 às 12:00h haverá 

uma ação de saúde no posto de saúde sander, com diversos 

serviços como; coleta de pré-câncer; solicitação de mamografia; 

vacinas; testes rápidos de hepatite b e c entre outros exames 

detectáveis pelos testes rápidos; verificação de pressão arterial e 

glicose; consultas médicas e odontológicas com avaliação bucal; 

consulta com nutricionista; maquiagem; massagem; e uma aula de 

conscientização sofre os perigos do hábito de fumar. Agradece a 

atenção de todos.  

A PRESIDENTE EM SUAS CONSIDERAÇÕES FINAIS; convida a 

todos os presentes para dirigirem-se até o Centro Municipal de 

Cultura do Município, onde ocorrerá a Audiência Pública com 

apresentação do laudo da barragem das laranjeiras. Ainda, o forte 

temporal do último dia 02 de novembro atingiu algumas casas no 

bairro eucaliptos a defesa civil e os bombeiros prontamente 

atenderam as famílias atingidas com a distribuição de lonas. 

Parabeniza a Colega de vereança Oneide Petry pela passagem do 

seu aniversário no dia de hoje desejando-lhe tudo de bom, pois a 

Colega é uma pessoa de bem, deseja ainda que Deus lhe dê o mais 

essencial para a vida que é a saúde. Informa que na próxima quinta-

feira a tarde alguns Vereadores estarão em visita a cidade de Porto 

Alegre para uma reunião com o Secretário de Transportes do Estado 

Sr. Juvir Costella, ainda, informa que também na quinta-feira a tarde 

no Salão Nobre da Prefeitura, às 14:00h será aberto os envelopes 

do processo e licitação para compra dos aparelhos de colonoscopia 

e endoscopia que serão adquiridos para o hospital local, através dos 

recursos disponibilizados pelas Emendas Impositivas dos sete 

Vereadores da oposição, lembrando que os Vereadores da situação 

destinaram as suas emendas impositivas para a aquisição de uma 
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ambulância nova, que aguarda uma contra partida da Prefeitura 

Municipal para ser adquirida.  

NA ORDEM DO DIA 

Colocou em discussão e votação os Pareceres e os Projetos de Lei 

Municipal nº 3.860, nº 3.861, nº 3.862 e nº 3.864, e um a um foram 

aprovados por unanimidades. O projeto de lei nº 3.863 teve pedido 

de vistas solicitado pela Presidente da Casa Legislativa. Não 

havendo mais nada a tratar encerrou esta Sessão Ordinária 

convidando a todos para participarem da Sessão Ordinária no dia 11 

de novembro de 2019, às 19:00h no Plenário Pedro Lucas. Três 

Coroas/RS, 04 de novembro de 2019.  

 


