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Ata nº 2.410, de 18 de novembro de 2019. 

39ª Sessão Ordinária 

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

dezenove horas no Plenário Pedro Lucas, reuniram-se os 

Vereadores sob a Presidência da Vereadora Marisa da Rosa 

Azevedo e secretariada pela Secretária Vereadora Oneide Severina 

Petry. A presidente informou que tem na Mesa as prestações de 

contas do Sindicato, referente à Escola de Sapateiros, mês de 

outubro de 2019. A presidente solicitou que o chefe de secretaria Sr. 

Claudio Hack fizesse o momento espiritual.     

NA MATÉRIA DE EXPEDIENTE 

Convite da Escola Frederico Ritter, para o dia 22.11.2019 às 18:30; 

Convite para ir na Escolha da Rainha dos Esportes 2020, no CTG.- 

Querência do Mundo Novo dia 23.11.2019; Indicação nº 089, 

Vereador Ilário Relásio Bringmann, “Solicita que seja feita a 

manutenção nas gavetas do cemitério e a limpeza nos vidros da 

Capela Mortuária no Centro.”; Projeto de Lei Municipal nº 3.889, de 

13.11.2019, “Autoriza abertura Crédito Suplementar, dá recursos 

para cobertura e outras providências.”; Projeto de Lei Municipal nº 

3.890, de 13.11.2019, “Autoriza abertura de Crédito Suplementar, dá 

recursos para cobertura e outras providências.”.  

NO HORÁRIO DE EXPEDIENTE 

O VEREADOR IRINEU FEIER saudou os presentes. Inicia 

comentando sobre a indicação lida na Sessão Ordinária de hoje, 

uma indicação feita pelo colega Vereador Chico Bala, para que seja  

feito algumas reformas na parte das gavetas do cemitério, pois em 

alguns sepultamentos o cheiro forte e a situação é constrangedor 

aos familiares que ali estão neste momento tão delicado, mas ele 

espera que a partir da indicação do colega as devidas providencias 

sejam tomadas, antes que algo pior, como um desmoronamento no 

local possa ocorrer. Reitera o pedido para que seja vistoriado, 

melhorado e dada a devida atenção por parte dos responsáveis pela 
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secretaria de esportes do Município aos campos de areia dos 

bairros, pois a drenagem destes locais esta horrível, mesmo quando 

ficam vários dias sem chover ainda segue água empossada, não só 

nas quadras de areia como em todas as outras quadras de esporte 

que são utilizadas para o lazer das crianças e dos adultos do 

Município, mas parece que as pequenas coisas custam muito a ser 

feita nesta cidade, todavia ele aguarda uma solução, pois a 

indicação já foi feita a algumas semanas atrás e até agora nada foi 

feito. Solicita que seja feita melhorias nas estradas do interior com a 

máxima urgência, pois alguns locais estão totalmente intransitáveis, 

enfatizando que o Município dispõe dos equipamentos para os 

consertos, basta apenas apurar o porquê de não estarem sendo 

realizados. Informa que na última semana foi aberta a licitação para 

compra dos aparelhos que serão adquiridos para o hospital através 

das emendas impositivas dos sete vereadores de oposição desta 

Casa, o processo licitatório teve sucesso a compra será feita pelo 

valor de 278 mil reais, enfatizando que a curto prazo o Município 

poderá oferecer a toda a região os serviços de endoscopia e 

colonoscopia. Agradece desejando a todos uma boa semana.  

O VEREADOR PEDRO SENIR FARENCENA saudou os presentes. 

Inicia registra que existe um grande número de reivindicações 

referentes as ruas da cidade, como rua bororo e a rua Visconde de 

Mauá que estão em condições extremamente precárias, assim como 

a rua que leva até a escola Dom Pedro, enfatizando que todas as 

vias estão praticamente intransitáveis, além das vias públicas do 

bairro de linha café que também estão em situação crítica, ele 

lembra que existe argumento para que estas ruas principais da 

cidade não sejam recapeadas, pois até o momento o Município não 

sofreu com nenhuma queda de arrecadação, mas tudo indica que 

para o próximo ano haverá uma queda considerável, ou seja, para 

alguns setores tem dinheiro sobrando para outros não, por exemplo, 

para contratação de novos cargos de confiança sempre tem 
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dinheiro, mas para obras de infraestrutura não, quando questionado 

sobre o projeto dos 8 milhões volta a repetir que com a expectativa 

de queda da arrecadação para o próximos anos, seria muita falta de 

responsabilidade do Legislativo municipal aprovar um projeto de lei 

que endividaria o Município pelos próximos 10 anos, argumentam 

que não tem dinheiro para nada, mas a prioridade deveria ser o 

incentivo para atrair empresas para o Município e não endividá-lo 

com um empréstimo de 8 milhões de reais para recapeamento de 

ruas, sendo que este recurso pode ser adquirido por outras fontes, 

como por exemplo, as emendas parlamentares. Informa a demanda 

de um munícipe que precisa de saibro para uma melhoria em sua 

propriedade, mas foi informado pelo próprio munícipe que o 

secretario de agricultura estaria trabalhando sem autonomia 

nenhuma para decidir o que ele acredita que seja o melhor a ser 

feito, e máquinas para realizar o serviço também existe, ou seja, ao 

invés de se incentivar quem quer produzir crescer como agricultor do 

Município estas pessoas estão sendo desmotivadas a permanecer 

no ramo agrícola. Informa que na noite de hoje irá a votação 18 

projetos de lei, em princípio todos serão aprovados, a grande 

maioria deles trata-se de abertura de crédito especial e suplementar 

e nenhum deles será rejeitado pelo Poder Legislativo Municipal, ou 

seja, sempre que os projetos vierem dentro da normalidade e da 

legalidade para  e beneficio da população sem que isso seja 

prejudicial ao futuro econômico da cidade eles serão aprovados por 

essa Casa Legislativa, enfatiza que todos os projetos de lei que 

tramitam na Casa são exaustivamente estudados pelos Comissões 

permanentes de justiça e orçamento e pelo departamento jurídico, 

portanto quando votados é porque todas as análises necessárias já 

foram feitas. Agradece a presença desejando a todos uma ótima 

semana.  

O VEREADOR ROQUE WERNER saudou os presentes. Inicia 

explanando sobre o projeto de lei municipal nº 3.890 que prevê a 
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abertura de crédito especial no valor de 460mil reais, ele explica, 

que crédito especial ocorre quando um dinheiro que não estava 

previsto entra para os cofres públicos, geralmente através de uma 

emenda parlamentar, mas para que se possa “gastar” este recurso é 

necessário uma autorização da Câmara de Vereadores, ele cita que 

esta verba é advinda de uma emenda parlamentar do Deputado 

Danrlei que é o Deputado que mais tem atendido o Município de 

Três Coroas nestes anos, o Deputado foi bem votado na cidade e 

tem se dedicado a destinar emendas para Três Coroas, esta 

emenda em especial será destinada para revitalizar a orla do rio 

paranhana, os decks que precisam ser totalmente reformados 

porque já estão bem danificados. Outro assunto que ele deseja tratar 

hoje é que na semana passada foi lido em Sessão Ordinária 

algumas reivindicações que foram levadas para o Secretário de 

transportes do Estado referente a ERS115, lembrando que ele fez a 

sua contribuição, apesar de esta não ter sido citada aqui, ele explica 

que solicitou que se faça a duplicação de toda a ERS115 nos 

trechos de Taquara até a divisa de Gramado na parte da área plana, 

e, no acesso em Gramado por se tratar de um terreno com muito 

moro e pedras que o Governo do Estado/DAER auxilie os Municípios 

de Três Coroas e Canela nas obras da rota panorâmica, na estrada  

por dentro, para viabilizar o acesso aqueles que desejam ir direto a 

Canela, ou seja, utilizando o desvio como um acesso alternativo; 

outra contribuição que ele fez foi a sugestão para que se construa 

uma rua paralela as margens da ERS115 em todo o trecho 

pertencente a cidade de Três Coroas, evitando que todos aqueles 

que se deslocam internamente entre os bairros precise utilizar a 

ERS115 para isso; construção de duas passarelas uma que 

atrevesse próximo ao bairro águas brancas e outra no loteamento 

mundo novo III, e, por fim, isenção total ou redução do valor do 

pedágio para quem usa diariamente para trabalhar ou estudar, estas 

foram as suas contribuições para o ofício entregue pessoalmente ao 
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Secretário dos Transportes. Comunica que foi pego de surpresa ao 

ser questionado sobre a assinatura de um contrato firmado pela 

Câmara Municipal para prestação de serviços técnicos, de caráter 

complementar e de competência constitucional de fiscalização dos 

atos do Poder Executivo em relação a legalidade e pareceres 

jurídicos, pelo que ele sabe a Câmara tinha um contrato firmado com 

uma empresa com a qual gastava em torno de 1.500 reais, mas esta 

nova empresa irá custar aos cofres da Câmara 6.500 seis mil e 

quinhentos reais, o que mais o surpreende é que o contrato foi 

firmado por inexigibilidade, ou seja, sem licitação, ele relembra que 

quando foi contra que o duodécimo fosse destinado para a Câmara 

em sua integridade o seu medo era justamente que a Câmara 

aumentasse os seus gastos e isso já começou a acontecer, portanto 

será gasto mais este valor com Assessoria Jurídica, mesmo a 

Câmara tendo uma Assessora jurídica que cumpre carga horária 

diária, isso é algo que lhe preocupa muito. Sobre os projetos ele 

relata ser verdade que a maioria dos projetos que são 

encaminhados para essa Casa Legislativa são para suplementar 

verbas, como em Três Coroas o orçamento sempre é feito de uma 

forma real e as receitas se mantem conforme o previsto, as vezes 

quando ocorre uma despesa a mais, por alguma necessidade, 

relembrando que até 2017 os Prefeitos tinham a possibilidade de até 

50% de suplementação, podendo ser remanejado internamento, 

porém em 2017 este percentual foi reduzido para 10%, sem a sua 

concordância, ele avisou que esta diminuição de percentual iria 

burocratizar e causar ainda mais demora nos serviços públicos, 

então por isso hoje a grande maioria dos projetos que tramitam 

nesta Casa tem este objetivo de suplementar, ou seja, suprir no 

orçamento um gasto que já estava previsto, mas cujo recurso é 

superior ao disponível, havendo assim a necessidade de 

suplementar, enfatizando que se os percentuais tivessem ficado em 

25, 30 ou 50% os serviços iriam acontecer com mais rapidez sem a 
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necessidade de passar pela Câmara de Vereadores, ou seja, a 

população as vezes é prejudicada, pois um projeto assim pode levar 

até 4 semanas para ser aprovado e a necessidade da comunidade 

demora para ser suprida. Agradece a presença desejando um boa 

noite a todos.   

O VEREADOR ILÁRIO RELÁSIO BRINGMANN saudou os 

presentes. Inicia explicando que raramente faz uso da tribuna, pois é 

Vereador da situação, ou seja, o seu partido é responsável pela 

atual Administração, sendo assim eles possuem uma certa liberdade 

com alguns secretários, desta forma ele acaba fazendo as suas 

solicitações a cobranças a cada um dos secretários das pastas que 

geralmente são cargos de confiança que trabalham a livre 

disposição da atual administração, mas infelizmente as cobranças 

vem, como se ele como vereador não cobrasse as demandas, pelo 

contrário ele cobra, mas muitas vezes não é atendido, a indicação 

que ele fez na Sessão Ordinária de hoje é o reflexo disso, pois o 

cemitério esta um verdadeiro caos, chove alaga dentro; moscas, 

mau cheiro, inclusive a sua família passou por uma situação muito 

constrangedora neste sentido, ele não acredita que isso seja uma 

situação normal e relembra que isso já foi comentado e cobrado aqui 

nesta Casa várias vezes e por diversos dos colegas vereadores e 

parece que as melhorias não acontecem, relembra uma indicação 

que foi feita na qual ele solicitou a instalação de dois bebedouros 

para a capela mortuária, a informação que ele tem hoje é que até 

agora a indicação ainda não foi atendida, e isso para o orçamento do 

Município é uma valor irrisório sem contar que com a chegada do 

verão este bebedouro se faria ainda mais necessário e com certeza 

os velórios continuaram acontecendo ali e os munícipes irão precisar 

deste bebedouro, ressalta que a atual administração esta pecando 

em parte pequenas, em demandas fáceis de serem supridas. Relata 

que a praça central da cidade está em uma situação lamentável, que 

a manutenção não está sendo feita a praça esta desleixada, 
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inclusive a 3 anos atrás ele fez um pedido para que os pergolados 

fossem limpos, não foi feito e as luzes de natal foram instaladas na 

estrutura suja mesmo, ele diz que falta uma atenção especial do 

Secretário de Turismo em diversos setores do Município dizendo 

que o Secretário deveria sair de dentro do seu gabinete a caminhar 

pelo Município, vê o que esta acontecendo, ele disse que se 

constrange por estar falando disso na tribuna hoje, pois esta 

criticando a sua própria casa, cita que o Município esta 

abandonando os seus monumentos, refere aos colegas que muita 

coisa na cidade está toda largada não são bairros isolados, é toda a 

cidade que esta desleixada, ele sente muita vergonha em relatar 

isso na tribuna. Relembra uma indicação que fez pedindo que fosse 

construído um banheiro no posto de saúde do bairro vila novo, não 

sendo atendido ele solicitou que os banheiros da sede do vila nova 

que estão abandonados fossem limpos organizados e consertados 

para uso da população que frequenta o postinho de saúde, mas 

novamente a sua sugestão não foi atendida, frisando que eles 

podem pecar nas coisas grandes, mas as coisas pequenas precisam 

ser feitas, comenta que na última quinta-feira passou pelo 

cruzamento do CTG – querência do mundo novo e pode perceber o 

quanto a situação no transito no local é crítica principalmente em 

horário de pico, e, sinceramente ele não consegue entender como 

não dá uma batida ali todos os dias,  porque as situações que 

acontecem naquele local são impressionantes, mas agora com a 

contratação de um profissional como Diretor de Transito ele acredita 

que as coisas irão melhorar né, é preciso tomar uma decisão sobre 

aquela região, sobre aquele local, alguma coisa precisa ser feita. 

Solicita ao colega Vereador Pedrinho que coloque um telão na 

Câmara para que possa ser transmitido as fotos, vídeos e demais 

questões das demandas da população, tanto as críticas quanto os 

elogios, mostrar os dois lados da questão. Ao ouvir as reclamações 

da comunidade ele procura sempre amenizar a situação, procurando 
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argumentos de defesa, mas estes nem sempre são possíveis. 

Desculpa-se pelo desabafo, mas reflete que foi necessário. 

Agradece a presença desejando uma ótima semana a todos.  

    NA TRIBUNA DO POVO 

O Sr. Fabiano dos Santos, que veio falar sobre a “Proposta do 

Governo do Estado para a classe dos professores e vem pedir apoio 

da Câmara”. Com a palavra o munícipe Fabiano; inicia referindo que 

as Câmaras serão as vozes dos professores em todo o Estado do 

Rio Grande do Sul para que a voz dos professores chegue aos 

Deputados Estaduais na Assembleia Legislativa do Estado do Rio 

Grande do Sul, pedindo que a fala dos Vereadores deste Município 

seja no intuito de interpelar para que não seja aprovado o pacote 

enviado pelo Sr. Governador do Estado do Rio Grande do Sul 

porque ele vai simplesmente acabar com a Educação Pública do 

Estado do Rio Grande do Sul, os professores do Estado já estão 

beirando os 50 meses de atrasos e parcelamento nos salários, uma 

coisa inaceitável, pois todos os trabalhadores ao final de cada mês 

tem suas contas para pagar, comentando que em alguns casos os 

professores não tem nem dinheiro para pagar um ônibus para poder 

trabalhar, ele diz que os professores jamais queriam chegar a greve, 

porque a greve sempre é ruim, é ruim para eles professores 

também, eles vivem uma situação muito difícil, alguns chegam as 

lágrimas, os professores do Estado estão a 5 anos sem receber a 

reposição inflacionária, que hoje já chega ao um déficit de 102%, 

quando eles receberam o seu ultimo reajuste anual o gás de cozinha 

custava 30 reais, a gasolina 2,80, o rancho que eles faziam custava 

500 reais, hoje custa 800/700 é preciso escolher o que comprar 

porque não mais para comprar tudo. Todos são sabedores de que 

situação do Estado é caótica financeiramente, mas não podem os 

professores novamente pagar a conta da má administração, e ele 

não está aqui criticando este ou aquele governo, mas tudo que já 

vem acontecendo a muitos anos, não é responsabilidade dos 
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educadores, eles não podem pagar esta conta, o pacote prevê o fim 

do plano de carreira conquistado a décadas por eles professores, 

reajuste zero por tempo indeterminado, eles já estão a 5 anos sem 

nada de reposição salarial e agora a proposta é de reajuste zero por 

tempo indeterminado se este pacote for aprovado, todas as 

gratificações conquistadas ao longo do anos trabalhados e previstas 

no plano de carreira serão retirada, os triênios serão sucumbidos 

drasticamente do plano de carreira, a contribuição para o fundo de 

previdência que hoje é de 11% será aumentada para 16%, ou seja, 

além de tudo ser retirado deles eles ainda terão que contribuir mais, 

não tem perspectiva de reajuste ainda teriam que contribuir mais 

para o estado. A situação é bem clara, eles simplesmente não terão 

mais condições de ser professores, não é fazer drama trata-se de 

uma situação real, o ganho real dos professores do Estado do Rio 

Grande do Sul ficou impossível de se manter como ser humano, e 

ele está falando de pessoas que investiram em uma formação 

superior, que agora possui um pouco mais de acessibilidade, mas a 

alguns anos era muito difícil e caro fazer um curso superior para hoje 

estar vivendo esta situação. Ainda, redução da uni docência para os 

professores que atendem as series iniciais. Portanto diante de todo o 

exposto aqui, toda situação explicada eles desejam apenas que os 

Vereadores conversem com as bases aliadas dos seus Deputados 

para que a classe dos professores seja ouvida porque tem que haver 

outro jeito outra maneira de o Estado sucumbir as suas deficiências 

que não seja massacrando os trabalhadores da Educação porque o 

que vai acontecer nas escolas é que eles terão professores 

despreparados, qualquer pessoas ensinando os seus filhos e filhas, 

a escola pública não merece isso, a escola pública merece 

professores qualificados e comprometidas, tanto que a Escola 12 de 

maio só aderiu a greve porque a situação é dramática, uma situação 

de lamuria que está deixando a classe de professores adoentados, 

os professores do estado não tem mais como pagar suas contas, e 
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todos são comprometidos com a educação, com os alunos querem o 

seu bem. Clama para que os Vereadores digam aos seus pares os 

Deputados Estaduais que precisa haver outra alternativa, pois os 

professores não podem mais arcar com esta situação que estão 

tentando lhes impor, agradecem e pedem encarecidamente que eles 

levem o apelo da classe de professores aos Deputados Estaduais 

para que este projeto/pacote seja retirado da pauta, alias, eles não 

estão pedindo nenhum centavo de aumento, apenas que este 

projeto seja retirado da Assembleia, se amanhã o projeto for retirado 

da pauta eles voltam a trabalhar, pois a intenção da classe é apenas 

de ter condições mínimas de poder trabalhar. Agradece a atenção 

desejando um boa noite a todos.  

      RESPOSTA A TRIBUNA DO POVO 

O VEREADOR PEDRO SENIR FARENCENA; inicia explanando que 

esta é uma causa nobre, tanto que é uma questão histórica, pois o 

Colégio 12 de maio não adere as greves com facilidade, pelo 

contrário são raríssimos os movimentos que paralisam a escola, 

explanando que hoje a dificuldade dos professores é muito grande e 

gera toda uma falta de estrutura familiar, o medo do Vereador é 

justamente a qualidade do ensino que será ofertado nas escolas 

públicas estaduais com a aprovação deste pacote, pois jamais 

haverá motivação entre os profissionais para seguir estudando e 

melhorando cada dia mais a sua qualificação como professor. Ele 

lamenta que de todos os Governos estaduais que no Poder 

Estiveram nenhum deles preocupou-se em cobrar os grandes 

devedores do Estado, porque isso sim, seria uma grande solução 

para a dívida do Estado e não o sacrifício que está querendo se 

impor a classe de professores do Estado do Rio Grande do Sul.  

O VEREADOR ROQUE WERNER; inicia o que eles está torcendo é 

que logo Governo e servidores se entendam de uma maneira que 

fique bom para os dois lados e também para a população do Rio 

Grande do Sul essa é uma questão que se arrasta a muito tempo e 
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infelizmente esta ficando pior a cada ano, ele acredita que agora 

seja o momento de sentarem juntos e decidir que alguns não podem 

perder mais outros podem perder ainda, ele torce para que a 

solução seja rapidamente encontrada e todos se entendam da 

melhor forma, afirma que com o seu Deputado, aquele que ele tem 

mais contato ele fará a sua parte conversando, claro que o voto final 

é deles, mas o Vereador se compromete a fazer a sua parte.  

O VEREADOR ILÁRIO RELÁSIO BRINGMANN; inicia afirmando 

que se solidariza com a situação dos professores, cita que no 

Município a poucos dias fecharam grandes empresas que ficaram 

devendo muito ao Estado, ele tem uma pequena empresa  se não 

pagar os impostos e precisar de notas no próximo mês ele já não 

ganha, ou seja, os pequenos são obrigados a pagar, e os grandes 

não pagam, o pequeno tem que pagar, mas o grande rouba, na sua 

opinião o Estado tinha que dar Educação, Segurança e Saúde, o 

Governo não sabe administrar os empresários sabem, privativa o 

que deve ser privatizado, hoje a classe dos professores está 

desacreditada, mas ele não sabe se a greve hoje seria o caminho 

certo, mas se solidariza com os professores e diz que podem contar  

com o apoio dele.  

A PRESIDENTE MARISA DA ROSA AZEVEDO EM SUAS 

CONSIDERAÇÕES FINAIS E SOBRE AS TRIBUNAS; diz que os 

Vereadores estão a par de tudo que está acontecendo e que as 

reivindicações são justas e que todos os Vereadores irão se 

empenhar em conversar com os seus deputados, para que se o 

projeto não for retirado na sua integralidade que ele seja no mínimo  

melhor avaliado e as partes prejudiciais aos professores sejam 

suprimidas do projeto/pacote. Em resposta ao colega Vereador 

Roque Werner sobre a contratação do escritório de Advocacia Dr. 

Vanir de Matos, ela diz que isso foi uma decisão tomada em 

conjunto pelos 7 vereadores de oposição para que se contratasse 

alguém que realmente entendesse de Direito Público, citando que a 
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Advogada Lucimara é a Assessora fixa da Câmara que os serve 

muito bem, mas eles precisavam de profissional que realmente 

entendesse de direito público, portanto foi rescindindo o contrato 

com o IGAM assessoria, e o Dr. Vanir juntamente com a Lucimara 

farão um excelente trabalho em prol dos interesses da Câmara que 

esta buscando a sua independência que em momento algum é 

sinônimo de que a Câmara gastará mais, ainda, frisa que o Poder 

Executivo não tem credibilidade para apontar qualquer decisão da 

Câmara, afirma que os Vereadores ao limitar o percentual livre do 

orçamento desejava exatamente isso que os projetos viessem para 

esta Casa e o Poder Legislativo consiga exercer com mais 

transparência a sua função fiscalizatória. Registra que já saiu o 

índice definitivo do valor adicionado de ICMS com uma redução de 

7.18%. Lembrando que o Prefeito precisa preocupar-se em atrair 

empresas para o Município para diversificar a economia do 

Município. Sobre as quadras de esporte da cidade ela confirma a 

reclamação dos colegas que todas estão em condições precárias e 

sem nenhuma manutenção, assim também estão as passarela do 

Município que chegam a estar cobertas de limo, enfatizando as 

palavras do colega Chico Bala, pecam nas pequenas coisas que não 

precisa dinheiro, ou seja, falta vontade politica de fazer. Informa a 

abertura do processo de licitação para a compra dos aparelhos para 

serem usados no hospital para a realização dos exames de 

endoscopia e colonoscopia, a compra foi possível de ser feita 

através do uso dos recursos destinados pelos sete Vereadores da 

oposição. Informa que o TCE aprovou as contas do ex-prefeito 

Rogério Grade de 2015 e as contas do atual prefeito Orlando de 

2017 que irão a apreciação nesta Casa na próxima Sessão 

Ordinária. Comenta que a reunião dos Vereadores com o Defensor 

Público foi muito produtiva e eles farão um pedido formal para que o 

Município de Três Coroas tenha um Defensor exclusivo que atenda 

somente a cidade de Três Coroas, tendo em vista que o atual atende 
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os Municípios de Três Coroas e Igrejinha. Confirma o seu apoio 

assinando a moção de repudio ao pacote de reformas do 

Governador do Estado, ficando ao lado dos professores.  

NA ORDEM DO DIA 

A Presidente informou que encaminhará a Indicação nº 89. Colocou 

em discussão e votação os Pareceres e os Projetos de Lei 

Municipais nº 3.863, 3.872, 3.873, 3.874, 3.875, 3.876, 3.877, 3.878, 

3.879, 3.880, 3.881, 3.882, 3.883, 3.884, 3.885, 3.886, 3.887 e 

3.888, um a um e um a um foram aprovados por unanimidades. 

Pediu para ler a Moção nº 03, “Moção de repúdio contra os Projetos 

de alteração no Plano de Carreira do Magistério Público Estadual, no 

Estatuto do Servidor Público do Rio Grande do Sul e na Previdência 

Estadual.” A seguir colocou em discussão e votação, sendo este 

aprovado por unanimidade. Não havendo mais nada a tratar 

encerrou esta Sessão Ordinária convidando a todos para 

participarem da Sessão Ordinária no dia 25 de novembro de 2019, 

no Plenário Pedro Lucas, Três Coroas/RS, 18 de novembro de 2019.  

 

 


