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SESSÃO ORDINÁRIA 

Presidência: Sr. Fabiano André Piccoli 

 

Às 18:00 horas, o Senhor Presidente Vereador, Fabiano André Piccoli assume a direção 

dos trabalhos. Presentes os seguintes vereadores: Alberto Maioli, Aldir Toffanin, 

Arielson Arsego, Eleonora Broilo, Jonas Tomazini, Jorge Cenci José Mario Bellaver, 

Josué Paese, Odair José Sobierai, Raul Herpich, Sandro Trevisan, Tadeu Salib dos 

Santos, Tiago Ilha. Thiago Brunet. 

 

PRES. FABIANO ANDRÉ PICCOLI: Boa noite a todos e a todas, sejam muito bem-

vindos a Câmara Municipal de Vereadores. Invocando o nome de DEUS declaro abertos os 

trabalhos da presente Sessão Ordinária. Solicito ao Vereador Alberto Maioli para que 

proceda a leitura do trecho bíblico de hoje. 

VER. ALBERTO MAIOLI: Senhor Presidente, Senhores Vereadores, eu vou ler um 

trecho bem pequeno da Bíblia, mas com um conteúdo muito importante. “O lar cristão: 

filhos e pais. Filhos, obedecei a vossos pais no Senhor, pois isto é justo. Honra a teu pai e a 

tua mãe (que é o primeiro mandamento com promessa), para que te vá bem, e sejas de 

longa vida sobre a terra. E vós, pais, não provoqueis vossos filhos à ira, mas criai-os na 

disciplina e na admoestação do Senhor. ” Amém. 

PRES. FABIANO ANDRÉ PICCOLI: Obrigado Vereador Alberto Maioli. Solicito ao 

Vereador Sandro Trevisan, 1º Secretário, para que proceda a leitura do expediente da 

Secretaria. 

 

EXPEDIENTE 

 

1º SEC. SANDRO TREVISAN: Boa noite Senhor Presidente, colegas Vereadores, 

público presente. Ofício nº 132/17. Assunto mensagem retificada do Projeto 063/17, que 

altera a lei complementar nº14 de 23/12/2003 e da outras povidencias.Senhor Presidente, 

honra-nos cumprimenta-lo, oportunidade em que submetemos a esta egrégia Casa a 

presente mensagem retificada para fins de excluir do artigo III do citado Projeto de lei a 

redação do Parágrafo II do art. II da Lei Municipal nº 4.087 de 29/12/14.Renumera o atual 

art. IV do Projeto de lei para o art. V ao acrescer ao mesmo Projeto no art. IV a seguinte 

redação: 

Art. IV – Fica revogada todas as isenções de ISSQM previstas da legislação municipal 

ressalva as hipóteses previstas na lei federal 157 de 29/12/16. Atenciosamente Claiton 

Gonçalves – Prefeito Municipal. 

Oficio nº 133/17. Assunto Projeto de Lei, encaminhamos para análise dessa egrégia Casa 

os seguintes Projetos de Lei. Altera as leis municipais nº 3.962 de 18/12/13 4.287 de 

21/12/16 e autoriza a abertura de crédito especial. Programa prazo para requerer a 

autorização da administração de que trata a Lei municipal nº 4.166 de 14/10/15 e da outras 

providencias. Atenciosamente, Claiton Gonçalves Prefeito municipal. 
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das FRENCOPS Municipais Gaúchas que são as Frentes Municipais de Apoio ao 

Cooperativismo  dia 29/09/17 a partir das 09:00hrs Atenciosamente OCERGS. 

 

PRES. FABIANO ANDRÉ PICCOLI: Obrigado Vereador Sandro Trevisan. Passamos 

para a Ordem do Dia. 

ORDEM DO DIA 

 

PRES. FABIANO ANDRÉ PICCOLI: Projeto de Lei nº 063/2017, que altera a Lei 

Complementar nº 014 de 23.12.2003, e dá outras providências, com mensagem retificativa. 

Temos os pareceres no aguardo de: Constituição e Justiça, Finanças e Orçamentos: 

Aguardo. Jurídico da Casa favorável. O Projeto permanece, com a palavra o Vereador 

Jonas Tomazini. 

VER. JONAS TOMAZINI: Boa noite Senhor Presidente, Senhores Vereadores, nós 

gostaríamos apenas então, dentro daquele nosso objetivo de agilizar os trâmites da Casa, a 

gente sabe que a maior parte desse Projeto 063/2017 ele é uma adequação a legislação 

federal, Lei Complementar 157 que trata do imposto sobre serviços, nos seus artigos 

primeiro e segundo do PL 063/2017, recebemos também agora emenda retificativa que 

altera uma parte do proposto art. terceiro  neste presente Projeto de Lei e as bancadas do 

PMDB e do Partido Progressista então estão apresentando. Embora não seja ainda do 

tramite, mas só para que seja já distribuída para todas as bancadas a emenda supressiva nº 

01/2017 que suprime então o art. 3º do PL 063/2017 com sua devida justificativa, porque 

como a gente sabe, esse Projeto de Lei vai para audiência pública né Presidente? Então nós 

gostaríamos que a audiência pública já fosse realizada também com a análise da emenda 

supressiva que nós estamos apresentando, até para que tenha duas situações que são 

apresentadas. O Projeto apresentado pelo Executivo e a emenda supressiva apresentada 

pelas bancadas do PMDB e do PP, para que a gente possa discutir de maneira ampla este 

assunto junto com a nossa comunidade que é o nosso objetivo. Sabemos Senhor Presidente 

que não é o momento da apresentação e não vamos entrar no mérito da discussão, mas só 

para saber que ela já está disposição depois de cópias para todas as bancadas. Era isso e 

muito obrigado Senhor Presidente. 

PRES. FABIANO ANDRÉ PICCOLI: Perfeito Vereador Jonas Tomazini, faremos a 

distribuição da emenda e quando ela entrar em 1ª discussão será analisada e apresentada a 

emenda. Com a palavra o Vereador Thiago Brunet.  

VER. THIAGO BRUNET: Boa noite Senhor Presidente, boa noite demais colegas 

Vereadores, apenas como a pouco comentou o Vereador Jonas Tomazini para solicitar a 

Comissão de Finanças que se reúna, de nos reunirmos na segunda-feira antes da Sessão 

aqui, então para que a gente possa fazer a solicitação à Mesa da Presidência para que faça 

da audiência pública então desse Projeto. Então gostaria também já aqui aproveitar e pedir 

para que a gente também discuta alguns outros Projetos aqui pelo menos a Comissão de 

Finanças, que são de interesse do Executivo, com um pouco de brevidade e alguns Projetos 

destes tem algumas questões de rubrica aqui para que a gente possa também verificar. 

Então segunda-feira se concordar antes da Sessão 17h30 pode ser? 

PRES. FABIANO ANDRÉ PICCOLI: Segunda-feira é às 17h00 a Sessão. Poderia ser na 

terça-feira Vereador? 

VER. THIAGO BRUNET: Então 16h30min pode ser? Fechado?  
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PRES. FABIANO ANDRÉ PICCOLI: A Sessão segunda-feira começa às 17h00, porque 

as 19h00 teremos o Legislativo Em Ação. Só para a gente regrar aqui, se não os nossos 

espectadores não conseguem entender. Vamos fazer o seguinte, vamos fazer o debate aqui 

dos Projetos e depois a gente, a Comissão se reúne e decide o melhor horário e é 

importante porque nós temos que ter todo o período regimental dos 15 dias, da audiência 

pública. Então as Comissões se reúnem, dão os pareceres, a gente coloca em 1ª discussão, 

marca a audiência pública, dá entrada nas emendas e aí já tem a data da audiência pública 

marcada. Obrigado Vereador Thiago Brunet. O Projeto permanece em 1ª discussão então 

até a próxima semana. Passamos ao Projeto de Lei nº 064/2017, que altera a Lei Municipal 

nº 2.280, de 02.07.1996, e dá outras providências. Temos os pareceres no aguardo de: 

Constituição e Justiça, Finanças e Orçamentos: Aguardo. Jurídico da Casa favorável. O 

Projeto permanece em 1ª discussão. Projeto de Lei nº 065/2017 que institui o Fundo 

Municipal de Proteção aos animais e o Conselho Municipal de Proteção aos Animais, e dá 

outras providências. Temos os pareceres no aguardo de: Constituição e Justiça, Saúde e 

Meio Ambiente. Jurídico da Casa favorável. O Projeto permanece em 1ª discussão. Projeto 

de Lei nº 066/2017, que institui o Fundo Municipal de Trânsito e o Conselho Municipal de 

Trânsito, e dá outras providências. Temos os pareceres no aguardo de: Constituição e 

Justiça, Obras Serviços Públicos e Trânsito. Jurídico da Casa Favorável. O Projeto 

permanece em 1ª discussão. Projeto de Lei nº 067/2017, que institui o Fundo municipal de 

Desenvolvimento Econômico e o Conselho Gestor de Desenvolvimento Econômico, e dá 

outras providências. Temos os pareceres no aguardo de: Constituição e Justiça, Finanças e 

Orçamentos. Jurídico da Casa Favorável. O Projeto permanece em 1ª discussão. 

Encaminhamos as Comissões de Constituição e Justiça, Obras Serviços Públicos e 

Trânsito, o Projeto de Lei nº 068/2017 e as Comissões de Constituição e Justiça, Finanças e 

Orçamentos, o Projeto de Lei º 069/2017. Antes de irmos para o encerramento, gostaríamos 

de informar que foi distribuída então às bancadas um texto da moção de protesto então 

sugerida ontem pelos Vereadores Odair Sobierai e Sandro Trevisan, já está aprovada por 

esta presidência. Então eu peço que os Vereadores analisem até a próxima quinta-feira e 

nos deem um retorno para a Assessoria da Presidência para que a gente possa encaminhar 

então ao Governo do Estado. Um outro pedido que foi feito hoje e eu tomo a liberdade de 

compartilhar com vocês, esteve visitando a Casa, não sei se conseguiu falar com alguns 

Vereadores, a Senhora Margarete Biasoli, do Espaço Biasoli, que teve um sinistro algum 

tempo atrás e perderam espaço, a casa, as roupas, tudo, e eles terão um jantar beneficente 

dia 14 de outubro, lá na comunidade de Santo André. Então ela estava com ingressos para 

os Vereadores que puderem contribuir e também o Vereador Sandro leu no Expediente a 

pauta do Seminário das FRENCOPS Municipais Gaúchas que são as Frentes Municipais de 

Apoio ao Cooperativismo, que ele esteve aqui na semana retrasada, com o representante da 

OCERGS. Então tem toda a programação no dia 29, a partir das 9 da manhã. Teremos 

Vereadores de toda região, então os Vereadores que puderem estar presentes eu reforço o 

convite então para o dia 29. Prezados Vereadores então, como nós não temos nenhum 

Projeto a ser debatido, nada mais a ser, questão de ordem Vereador Josué Paese Filho. 

VER. JOSUÉ PAESE FILHO: Sobre a moção de protesto que foi digitado aqui, o PP 

concorda com ela então já fica, o PP já está respondido. Obrigado. 

PRES. FABIANO ANDRÉ PICCOLI: Perfeito Vereador Josué Paese Filho. Então temos 

o ok da bancada da REDE, PRB, PSB e PDT, ficamos só no aguardo da bancada do PMDB 

em relação então à moção de protesto. Chegaram a ler o teor do, está de acordo? Está bom 
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então, agradecemos na quinta-feira já encaminharemos ao Governador. Então em relação 

as moções, só para nós termos uma sistemática de trabalho, o Requerimento a gente pede a 

moção e o conteúdo é feito pelo jurídico da Casa dentro desse modelo que foi apresentado 

hoje. Ta bom Senhores Vereadores? Nada mais a ser tratado nesta noite declaro em nome 

de DEUS encerrados os trabalhos da presente Sessão Ordinária. Boa noite a todos. 

 

 

 

 

Fabiano André Piccoli 

Vereador Presidente 

 

 

 

 

 

Sandro Trevisan 

Vereador 1º Secretário 
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