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Ata nº 2.279, de 24 de julho de 2017
27ª Sessão Ordinária
Aos vinte e quatro dias do mês de julho 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 Vereador Francisco Adams,
pediu para que o chefe de secretaria, Claudio Hack, fizesse o momento
espiritual.
NA MATÉRIA DE EXPEDIENTE
Um comunicado do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação; Convite
para Encontro do Grupo de Estomizados na Secretaria da Saúde e Assistência
Social; Pedido de afastamento do Vereador Roque Werner por 31 dias no mês
de agosto.; Pedido de afastamento do Vereador Ilário Relásio Bringmann por
31 dias no mês de agosto.; Projeto de Lei Municipal nº 3.554, de 20.07.2017,
“Autoriza o Poder Executivo Municipal a contratar por tempo determinado de 06
(seis) meses até o limite de 01 (um) ano, 03 (três) Servente e, 04 (quatro)
Professores de Educação Infantil.”; Projeto de Lei Municipal nº 3.555, de
20.07.2017, “Altera dispositivos da Lei Municipal nº 3.124, de 22 de novembro
de 2011, que Institui o Plano de Amortização para Equacionamento de Déficit
Atuarial.”.
A VEREADORA ONEIDE PETRY saudou os presentes. Inicia declarando que
não irá realizar nenhum pedido na noite de hoje, que ela gostaria de realizar
um desabafo, declara que ela durante toda a sua campanha ela prometeu ao
povo que trabalharia por eles, pelas melhorias das condições das ruas do
Município, que realizaria visitas nos bairros da cidade uma vez a cada mês,
essas foram suas promessas na campanha, ela cita que o colega Pedro em
uma de suas falas teria dito que os Vereadores não estão aqui para solicitar
pedidos de consertos de ruas, declarando que isso de certa forma deixou os
Colegas em uma situação desconfortável, mas ela reafirma que fez seus
seiscentos votos prometendo para o povo que ela faria esse trabalho e não
abre mão de realizado jamais, ela afirma ainda que não deixará de cumprir com
a obrigação de fiscalizadora do dinheiro público, mas que o seu trabalho será
predominantemente pelas ruas em prol do povo, pois não adianta eles
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chegarem aqui e falar em números de projetos, pois ela tem ouvidos
constantes reclamações nas ruas sobre isso, que eles não entendem os
projetos por numeração, e volta a reiterar que trabalhará pelo povo que foi isso
que ela prometeu durante a eleição e esse será o seu trabalho como
Vereadora. Agradece a presença de todos, e pede desculpas pelo desabafo.
A VEREADORA MARISA DA ROSA AZEVEDO saudou os presentes. Inicia
dirigindo-se a Colega Oneide, referindo que ela acredita que todo aquele que
se candidata a um cargo público como o de Vereador (a) ganha na realidade
um “procuração” para os próximos quatro anos, ela também acredita que o real
sinônimo de política deve ser comunidade e nada mais do que isso, eles
devem tentar sempre fazer o melhor, trabalhar, citando que ela não comenta
que visita os bairros, mas que faz isso, diz que circula pelas ruas com a sua
bicicleta, inclusive citando que na noite de hoje deu voltas pelas ruas centrais
para verificar se já estavam colocando a iluminação em dia observando que
esse serviço está sendo feito, porém comentou com o Sr. Carlinhos que o
serviço ainda não foi realizado na passarela da Diva e que esse é um dos
lugares mais críticos, pois ali naquele local o banditismo é grande é propicio
para o ataque deles, ou seja, para pratica de furtos, roubos e outros crimes,
portanto aquele é um local com urgência necessidade de iluminação, informa
que ainda existem outros pontos como em frente a farmácia Droga Rio que
precisa ser consertada, mas que o serviço está sendo feito, comunica ainda
que houve três empresas vencedora nessa licitação referente a iluminação do
Município e que talvez todo o tramite não tenha se concretizado, mas que com
certeza assim que tudo estiver resolvido essa iluminação será colocada
totalmente em dia. Agradece aos Colegas Vereadores que prestigiaram o baile
do amigo, promovido pelo LIONS CLUBE, afirmando que se trata de um
excelente evento em prol da comunidade e muito bem organizado pela equipe
do LIONS CLUBE. Declara que todos são sabedores e que já está anunciado
nas mídias, os resultados da reunião realizada com os Secretários Cezar
Schirmer e Giovane Feltes ocorrida nesse mês, na ocasião foi dito por eles que
entre o final de julho e o começo de agosto viriam reforços policiais para a
região, e comenta que o Vale dos Sinos já está praticamente recebendo o
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reforço de policiais militares, ela espera que o Vale do Paranahana também
receba reforços para a Brigada Militar, ela salienta que a meta era colocar pelo
menos três policias nos Municípios da região com o número menor de efetivos,
diz que é preciso aguardar, mas espera que se concretize. Comenta sobre os
atos de vandalismo ocorridos na Praça Affonso Saul, e parabeniza a atual
administração municipal pela manutenção que está sendo realizada na praça,
uma vez que existem muitas pedras quebradas e ela observou que essas estão
sendo substituídas, mas ressalta que ao final do calçadão na rua defronte a
clínica da saúde, está muito escuro aquele canto da praça, no local não houve
reposição das lâmpadas e principalmente nas beiradas as pedras estão todas
quebradas, portanto ela espera que aquele trecho esteja incluído na
manutenção que está sendo feita. Comunica que todos são sabedores de que
o Conselho Municipal de Meio Ambiente dispõe de recursos próprios, advindos
de multas que vão para um fundo, o Conselho mandou confeccionar em
plaquinhas imantadas, ou seja, essas de fixar nas geladeiras, o cronograma
com o calendário da coleta seletiva nos bairros, ela salienta que isso facilita
muito o trabalho de quem faz o recolhimento da coleta seletiva, a avisa que
esses estão disponíveis no balcão da recepção da Prefeitura Municipal, junto
ao setor de telefonia. Parabeniza aos organizadores da EXPOFEIRA, evento
muito bem organizado em que a comunidade realmente participou, ela salienta
que isso é muito bom porque na realidade o Município de Três Coroas está
carente de eventos destinados a comunidade, então quando sai um evento
como esse da EXPOFEIRA promovido pelo Poder Público é uma valorização
para os que os produtores locais permaneçam no campo, sejam incentivados a
criar ainda mais feiras para que esses vendam seus produtos acreditando que
tanto os produtores quanto a comunidade trescoroense em geral merecem
essa atenção, merecem a oportunidade de usufruir desse evento que é
realizado em parceria entre a população do interior e da cidade integrando
assim as comunidades, ela cita que frequenta as feiras dos produtores a muitos
anos tanto a do centro quanto a do Vila Nova, as vezes na vila Schell e Linha
28, reitera seus parabéns aos organizadores do evento. Informa que chegou ao
conhecimento dos Vereadores uma reivindicação proveniente do Conselho
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Tutelar do Município, lógico que eles, os Vereadores, apoiam a iniciativa, mas
que quem legisla sobre o tributário é o Prefeito Municipal e isso todos já
sabem, em que eles solicitam que seja acrescido a função o “adicional de
periculosidade”, no conteúdo do documento reivindicativo constam exemplos
de Municípios em que o adicional foi concedido, a Vereadora explana; Giruá
20% sobre a remuneração, Pelotas 35% e posteriormente aumentado para
55%, e Carazinho com 30%, todas porcentagens sobre os salários e a título de
risco de vida, complementa informando que eles citaram os exemplos e
entregaram uma cópia da reivindicação para cada Vereador, ela explica que
logicamente eles apoiam, mas reitera que a palavra final é do Prefeito
Municipal, pois se trata de um adicional de periculosidade e ela concorda que
na função eles realmente correm esse risco, porque nem sempre os conflitos
envolvendo os menores e suas famílias terminam de forma amigável, e
intrometer-se nesse tipo de conflito é justamente o papel dos conselheiros,
priorizando sempre a defesa dos direitos das crianças e dos adolescentes,
volta a reiterar que ela é apoiadora, mas que como todos já sabem a palavra
final é do Prefeito Municipal. Em relação a consulta popular que irá ocorrer no
Município, ela declara já ter sido por três vezes Presidente do COMUDE no
Município, ela observou que dos três itens escolhidos pelo Município de Três
Coroas, ficou de fora apenas o item de “desenvolvimento da produção
agroecológico”, citando que esteve presente no dia em que os itens foram
escolhidos, esclarece que das seis opções para a cédula de votação, ela
acredita que o item “universalização e qualificação da rede trifásica na área
rural” é de extrema importância, na verdade ela acredita que todos os seis
itens, “segurança”, “ampliação da rede de assistência à saúde”, “capacitação
para os professores”, “ampliação de feira para o produtor rural” e
“universalização e a conservação de estradas vicinais na área rural”, são de
grande importância, informa que o recurso destinado é de R$2.120.000,00
(dois milhões cento e vinte mil reais) e considera isso pouco, mas pelo que é
do conhecimento dela o Governador José Ivo Sartori está em dia com o
pagamento da consulta popular, ou seja, é pouco mais as regiões recebem
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esses recursos. Agradece a presença de todos renovando o convite para que
voltem sempre.
O VEREADOR PEDRO SENIR FARENCENA saudou os presentes. Inicia
declarando que inicialmente ele não faria o uso da tribuna na noite de hoje,
todavia como foi citado sendo inclusive nomeado pela Colega Oneide, ele
resolveu manifestar-se, explica que no dia em que ele quis expressar quais
seriam as prioridades na função do Vereador, e teve suas palavras
compreendidas de outra forma, ele explica que na verdade tentou colocar que
o papel do Vereador não seria somente atendendo as solicitações para solução
dos problemas das ruas e dos bairros, mas também o de preocuparem-se com
os projetos de lei que tramitam nessa Casa Legislativa, pois afinal o trabalho
mais importante do Vereador é justamente o de fiscalizar e legislar, sendo esse
o papel fundamental, obviamente que a comunidade é a base de tudo isso,
inclusive desculpa-se se algum dos Colegas levou suas palavras como
ofensivas aos colegas Vereadores, mas ele realmente só quis expor aos novos
colegas alguns esclarecimentos, direciona as suas palavras para a Colega
Vereadora que o citou anteriormente, citando que no último final de semana o
Município realizou o evento EXPOFEIRA, muito bem organizado por todos os
envolvidas, enquanto que a nobre Colega diz-se defensora dos bairros e da
comunidade, ele não tem esse visão da situação, uma vez que na tarde de
ontem realizava-se no Município, como já citado por ele, uma grandiosa festa
voltada a comunidade e aos agricultores, a EXPOFEIRA, enquanto isso a
nobre Colega organizava um baile na sociedade 12 de janeiro, no
entendimento do Vereador a Colega deveria respeitado a comunidade, os
colonos e agricultores e população em geral e deveria ter aberto mão da
realização do baile nesse final se semana, ou seja, não deveria ter organizado
esse, portanto ele faz a seguinte reflexão, se ele são Vereadores para trabalhar
em prol da comunidade eles precisam estar unidos em favor dessa nesses
momentos, ele solicita educadamente a nobre Colega, que no dia 10 de
setembro de 2017, já estende o convite aos presentes e a toda a comunidade,
em que eles comemoram a festa da Padroeira Nossa Senhora da Salete da
comunidade de quilombo, que será realizada no pavilhão de sander, que a
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Colega nesse dia não realize o baile em respeito a toda a comunidade,
reafirmando que se eles trabalham em prol das comunidades precisa haver
respeito entre essas, reitera que se por algum motivo ele veio a ofender algum
dos Colegas Vereadores que esses lhes desculpem, pois essa jamais foi a sua
intenção, e refirma que a intenção das suas palavras foi no sentido de
esclarecer e solicitar que os partidos em geral fornecessem alguma orientação
no sentido do que realmente consiste o papel do Vereador, pois no
entendimento dele isso é fundamental para o bom desempenho da função, ou
seja, ele quis alertar os novos colegas no sentido de fundamentar quais tarefas
devem ser prioridade, pois muitas vezes os partidos são falhos com todos eles,
somente desejando repassar aos Colegas uma orientação sobre o papel do
Vereador, encerra reiterando seu pedido de desculpas e salientando mais uma
vez que essa jamais foi a intenção. Agradece a presença e deseja uma ótima
semana a todos.
O VEREADOR ROQUE WERNER saudou os presentes. Inicia comunicando a
sua participação em diversos eventos do Município, destacando alguns dos
quais ele participou com muita alegria, porque esses são realmente eventos
importantes para a cidade, destaca sua participação no último sábado à noite
da “Formatura” do Ensino Médio do Colégio 12 de Maio, turma do EJA
(educação de jovens e adultos), núcleo que compreende pessoas acima dos 18
anos que por diversas razões deixaram de estudar na época certo, porém com
o passar dos anos resolveram retomar os estudos e conseguiram com muito
êxito concluir o Ensino Médio, o Vereador informa que foram 26 formandos,
entre eles rapazes, moças, senhoras, pessoas de mais idade, que felizmente
conseguiram conquistar esse grau de ensino. Cita também a sua participação
na EXPOFEIRA edição 2017, destacando que essa foi sucesso de público e de
vendas de produtos de qualidade, além da grande qualidade da programação,
citando que muitas pessoas compareceram para prestigiar o evento, dando
assim um sentido para os colonos, produtores e artesãos que participaram do
evento, registra que se tratou de uma festa popular e que não registrou
nenhum problema, da de brigas ou desentendimentos entre o público
participante , ou seja, não houve nenhum registro de confusão, ele acredita que
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isso é reflexo da excelente organização do evento, aproveitando para
parabenizar o Prefeito Orlando e o Vice Eraldo em nome da Prefeitura, ao
Secretário Moises responsável pela Secretária de Meio Ambiente e Obras, e a
toda a sua equipe que se empenhou nessa organização, a EMATER também
parceira, e ao Sindicato dos Produtores Rurais, que teve uma participação bem
efetiva, refletindo que com a união de todas esses órgãos e entidades foi
possível realizar essa excelente e bela festa que agradou a todos que
estiveram lá, aproveita o ensejo para parabenizar aos colonos e motoristas que
comemoram seu dia amanhã 25 de julho, ele como filho de colonos fica feliz
em poder trazer um pouco da cultura da colônia para a cidade, sentindo-se
grato em poder homenagear aos colonos, citando que quando possível sempre
mexe na terra, visita seu pai e toda o restante da família que ainda vive no
campo, comenta ainda que boa parte da população são filhos de colonos e
ressalta a importância que tem poder homenageá-los e zelar por eles para que
sempre tenham sucesso em suas vidas, tanto os colonos como os motoristas.
Outro evento do qual ele teve a imensa alegria em participar foi o baile da
comunidade de rodeio,

salientando

que festas assim amimam

uma

comunidade, festa com salão cheios, comida boa e pessoas empenhadas em
servir e atender bem as pessoas, além de música boa, bebidas geladas, todas
coisas que tornam uma festa boa e especial, diz que se senti muito feliz por
essas entidades ainda promoverem esse tipo de evento, sentindo-se ainda
mais feliz porque na semana passada foi aprovada nessa Casa Legislativa uma
lei municipal que visa auxiliar essas entidades, citando que várias pessoas
vieram lhe agradecer seu voto de “sim” ao projeto, justificando que isso
oportuniza o Município a seguir auxiliando essas entidades, enfatizando que
quem sabe com isso seja possível auxiliar essas entidades a manterem as
suas sedes por mais tempo fazendo com que a comunidade possa trabalhar,
divertir-se e confraternizar, comenta que lá reuniam-se diversas pessoas de
diversas outras entidades confraternizando e festejando esse evento.
Comunica que assim como foi lido na matéria de expediente, ele irá abrir mão
do seu mandato pelo período dos 31dias do mês de agosto, deixando o seu
Paulo Branquier assumir a sua cadeira nessa Casa por esse período, dando-
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lhe assim um agradecimento pelos votos que ele fez para elegê-lo como
Vereador, declarando que essa licença/afastamento não se dá por motivo de
saúde e sim por reconhecimento pelo seu suplente, para que esse também
tenha a oportunidade de desempenhar o papel de Vereador. Informa que o Sr.
Bruno, representante da Prefeitura junto ao COREDE no setor da consulta
popular, teria realizado um agendamento para comparecer a Câmara de
Vereadores, porém infelizmente não pode estar presente, deixando assim o
Vereador no encargo de distribuir aos demais colegas um folheto explicativo
sobre como irá funcionar a votação da consulta popular no pleito desse ano,
que irá ocorrer nos dias 01,02 e 03 de agosto, ele explica que a consulta
popular é uma parte do orçamento do Governo do Estado, em que se deixa
para as comunidades municipais a decisão de onde será aplicado esse
dinheiro, enfatizando que já foram citadas hoje na tribuna as várias opções
disponíveis ao munícipes de cada cidade, ele particularmente já abre seu voto
na opção de “universalização e qualificação da rede trifásica na área rural”,
justificando que hoje é preciso pensar em agroindústria e turismo, e que não se
pode pensar nessas coisas sem que haja energia nas localidades rurais,
portanto para que as áreas rurais possam investir nesses setores é necessário
que haja essa disponibilidade de energia trifásica, ele explica ainda, que cada
pessoa tem direito a votar em somente uma das opções, complementando
assim a justificativa para o seu, cita ainda, que a votação não é mais feita em
cédulas de papel podendo ser votado somente via online, ou seja, somente
pela

internet,

a

votação

pode

ser

feita

pelo

site:

http://www.consultapopular.rs.gov.br/ , explicando que todos que tiverem
acesso à internet podem votar nesses dias, e pede que todos votem, pois para
que o Município recebe o benefício da consulta popular é necessário que haja
um mínimo de 850 votos, explica ainda, que o Sr. Bruno irá instalar no celular
de cada um dos Vereadores que quiserem o aplicado em que através do
celular é possível que a votação seja feita, ou seja, o aplicativo permite que
vários eleitores votem através de um único aparelho de telefone celular,
enfatiza que esse votação via celular só poderá ser realizado nos dias 01 e 02,
e no dia a votação será predominantemente em computadores com acesso à
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internet, o Vereador ainda alerta para o detalhe de que para votar na consulta
popular é necessário que se tenha o título de eleitor, ou seja, apenas os
eleitores aptos e com o título poderão votar na consulta popular, pedindo a
todos que orientem a população para que esse saia de casa nesses dias
portanto o seu título ou o número do título de eleitor, informa que
possivelmente haverá pontos de votação distribuídos pela cidade, como
praças, Prefeitura, postos de saúde, escolas, comenta que se houver interesse
ele acredita que seja bem interessante que os empresários disponibilizassem
pontos de votação nas empresas, pois quanto mais divulgação e pontos de
votação houver mais chances o Município terá, assim como já foi colocado
anteriormente por outros colegas o recurso apesar de pouco não é
dispensável, pois se eles não “correrem atrás” eles deixam de receber, cita que
quaisquer dúvidas que ainda venham a surgir podem ser tiradas entrando em
contato com o Sr. Bruno na Secretária de Meio Ambiente através do telefone
3546-3390, pois ele está apto a esclarecer maiores dúvidas, salientando que é
de suma importância que todos abracem essa causa para que algum recurso a
mais venha para o Município de Três Coroas. Agradece desejando um boa
noite a todos.
NA ORDEM DO DIA
O presidente pediu aos seus pares se não havia nenhuma objeção quanto ao
pedido de afastamento dos Vereadores Roque Werner e Ilário Relásio
Bringmann por trinta dias no mês de agosto, em não havendo objeções,
declara que será feito o pedido para os suplentes assumirem. Colocado em
discussão os Pareceres e o Projeto de Decreto Legislativo nº 02, de
22.06.2017 e estes foram aprovados por unanimidades. Colocado em
discussão os Pareceres e os Projetos de Leis nº 3.554 e 3.555 um a um e
estes aprovados um a um por unanimidades. Não havendo mais nada a tratar o
Presidente convidou para a próxima Sessão Ordinária dia 31.07.2017 e
lembrou que as Comissões devem se reunir nesta quinta-feira para elaborarem
seus Pareceres e encerrou está Sessão. Três Coroas/RS, 24 de julho de 2017.

