Ata nº 2.412, de 02 de dezembro de 2019.
41ª Sessão Ordinária
Aos dois dias do mês de dezembro 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 solicitou que o chefe de secretaria Sr. Claudio
Hack fizesse o momento espiritual. Colocada em discussão e
votação a ata nº 2.391, de 05.08.2019 e foi aprovada por
unanimidade.
NA MATÉRIA DE EXPEDIENTE
Of. nº 10, Escola Municipal de Educação Infantil Remitto René
Haack, convidando para o encerramento da Escola dia 09.12.2019,
às 19:30h, no Centro de Cultura; Convite da Escola Municipal de
Educação Infantil Waldemar Augusto Dreher, para o dia 03.12.2019,
às 19:00h; Projeto de Lei Municipal nº 3.893, 27.11.2019, “Autoriza
abertura de Crédito Suplementar, dá recursos para cobertura e
outras providências.”; Projeto de Lei Municipal nº 3.894, de
28.11.2019, “Autoriza abertura Crédito Suplementar, dá recursos
para cobertura e outras providências.”; Projeto de Lei Municipal nº
3.895, de 28.11.2019, “Autoriza abertura de Crédito Suplementar, dá
recursos para cobertura e outras providências.”; Projeto de Lei
Municipal nº 3.896, de 28.11.2019, “Autoriza abertura de Crédito
Suplementar, dá recursos para cobertura e outras providências.”;
Projeto de Lei Municipal nº 3.897, de 28.11.2019, “Autoriza abertura
de Crédito Suplementar, dá recursos para cobertura e outras
providências.”; Projeto de Lei Municipal nº 3.898, de 28.11.2019,
“Estima a receita e fixa a despesa do Município financeiro de 2020.”.
NO HORÁRIO DE EXPEDIENTE
O VEREADOR ROQUE WERNER saudou os presentes. Inicia
comunica que na última quinta-feira participou como conselheiro do
aniversário de 50 anos da Faccat, lembrando que a Faccat é uma
1

instituição de curso superior muito bem avaliada, obtendo conceito A
em vários dos cursos que oferece, onde muitos já se formaram na
Faccat ou ainda estudam lá procurando seu aperfeiçoamento na
área de trabalho, sugerindo inclusive que a Câmara de Vereadores
envie um Ofício parabenizando a Faccat pela passagem dos seus 50
anos de atividades completados agora no mês de novembro.
Comunica

que

no

Município

aconteceram

vários

eventos,

lamentando desde já não ter podido participar de todos, destaca
alguns como; a formatura de 64 estudantes do 5º ano da Escola
Balduíno Robinson no programa PROERD – que é um programa
educacional de resistências as drogas e a violência, este programa é
uma parceria do Governo do Estado através da Brigada Militar com
a Prefeitura Municipal através da Secretaria da Educação e das
escolas municipais, este evento proporcionou 10 encontros com
estes estudantes sendo a instrutora a Soldado Elisa Bischoff, o
programa tem ainda o objetivo de desenvolver nas crianças e jovens
habilidades

que

lhes

permitem

evitar

influencias

negativas

promovendo fatores de proteção, diante do exposto, ele parabeniza
a todos os envolvidos no programa PROERD desejando que estes
jovens levem para as suas vidas tudo que ali aprenderam. Comunica
a sua participação em um jogo de futebol promovido pelo consulado
do Grêmio, em que foi realizado um jogo de futebol contra os amigos
do hospital, o jogo contou a presença dos Deputados Danrlei e
Gaúcho da Geral, durante o evento foram arrecadados brinquedos e
alimentos que serão destinados ao hospital, o motivo deste evento
foi conscientizar os homens sobre a importância do novembro azul,
incentivando a realização de exames estimulando que os homens se
cuidem, se tratem e façam os exames. Comunica que ontem ocorreu
o encerramento do torneio de pais, que é um evento que promove a
integração dos pais e professores, a escola Amiguinhos consagrouse campeã, Olavo Bilac ficou como vice-campeão, em terceiro lugar
ficou a escola águas brancas e a escola Valdemar em quarto,
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parabenizando os organizadores do evento por mais este evento
que é um torneiro muito bem dirigido conta com a participação de
diversas equipes e é esperado todos os anos pelos pais para que
aconteça, voltando ao sábado, o Colégio 12 de maio, apesar de
estar em greve parcial, promoveu um o evento do cachorro quente
em que foram comercializados em torno de 1000 cachorros quentes
para adquirir recursos para o colégio, comenta que apesar da greve
o evento foi mantido porque já estava prevista a divulgação dos
vencedores da gincana ocorrida no sábado anterior; explana que
ainda aconteceram pela cidades eventos como bailes, eventos do
LIONS e assim por diante, referindo ser muito bom que toda a
comunidade se divirta além de trabalhar, se envolvendo com
atividades promovendo estes eventos sociais e financeiros para que
possam manter suas atividades. Passa a explanar sobre o projeto de
lei legislativo nº 06/2019, do qual ele fez pedido de vistas na semana
passada porque na hora ele ficou com algumas dúvidas sobre o que
se tratava este projeto em si, ao passo que, realmente, o projeto
além de criar mais um cargo para a Câmara de contador, aumenta
salário de funcionários da Câmara, aumento de salário, não
reposição, então realmente estava pouco publicado, porque o
projeto foi protocolado no dia 21.11.2019 uma quinta-feira, não foi
colocado no site, e na segunda-feira foi colocado para eles, foi lido a
na mesma Sessão queriam já votar este projeto, e foi colocado no
site no dia 21.11.2019 na terça-feira posterior a Sessão, na opinião
dela além de faltar a publicidade, apesar de ser legal e não
apresentar problema nenhum, mas este projeto aumenta despesas
da Câmara, pois paga-se um servidor novo e também aumenta
salário de servidora da Câmara em um valor que o Vereador
chamou de “bem considerado”, então foi por isso que ele pediu
vistas porque ele queria ver o projeto e também tornar um pouco
mais público para depois não os acusarem de que eles são
vereadores que aumentam salários sem as pessoas saberem, estas
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são as considerações dele nesta noite. Deseja a todos um boa noite
convidando a todos para que retornem outras vezes.
O VEREADOR JOÃO ALBERTO KUNZ saudou os presentes. Inicia
começa dizendo que é muito difícil subir na tribuna para elogiar a
atual administração porque não há elogios a serem feitos, porque
falam tanto da Câmara de Vereadores que só gasta, mas do outro
lado está tudo certo? Falaram na outra vez, no governa anterior que
o Prefeito parecia o Collor de Mello, Ex-Presidente da Republica
conhecido como o caçador de marajás, e em conotação o antigo
Prefeito chamavam de “caçados de ccs”, mas hoje tem mais cargos
de confiança que na gestão anterior, engraçado que tudo que
Câmara faz, mesmo que se gastando uma ninharia a Câmara é
criticada pelo colega, a Câmara dará um aumento para um dos seus
servidores que trabalha, pelo contrário a Câmara trabalha com
escassez de pessoal e a maquina publica legislativa de forma
alguma será inchada, agora a máquina do outro lado já está
inchada, também existem pessoas por ai da atual Administração
incentivando

pessoas

a

darem

entrevistas,

fazerem

vídeos

reclamando do asfalto que não tem e por causa do projeto dos 8
milhões, ele diria que eles deveriam ir até a localidade de canastra,
assim como olhar o que o Sr. Alan Radãn, postou na rede social
facebook, ele o munícipe cavoucando de picareta a estrada para ele
poder passar, isso ninguém vem aqui falar?, um administração que
ao longo de três anos já trocou secretários de todas as pastas do
Município, está claro e visível que as coisas não estão funcionando,
mas insistem em subir na tribuna e defender a atual administração,
ele enfatiza que se fizer algo errado quer que os colegas o critiquem,
dentro da sua empresa se ele faz alguma coisa errada o seu filho lhe
chama atenção e ele aceita porque ninguém é perfeito. Sobre o
projeto de lei que foi lido referente a permissão para concessão de
auxilio aluguel para determinadas empresas, o Vereador diz que, ele
inicialmente já estava de acordo em ler e votar na mesma Sessão
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Ordinária, pois hoje o que mais carece a população de Três Coroas
é de emprego, porém se percebe que por trás deste tipo de projeto
existe muita politicagem em cima disso, informando que ele tem em
mãos um documento protocolado do dia 22.11.2019 no qual ele faz
somente um pedido para que fosse autorizada a construção de mais
350m2 para poder ampliar a sua empresa e gerar mais 30 empregos,
enfatizando que ele não pediu nada de graça pediu somente a
liberação, explica que possui hoje 70 funcionários e o ruído da sua
empresa não chega a 80 decibéis, mas eles alegam questões
contraditórias no plano diretor e o Vereador concorda com o plano
diretor, mas diz que neste momento deveria prevalecer o bom sendo
do Prefeito Municipal em chegar e dizer se ele pode ou não
construir, pois hoje ele ainda não sabe a resposta, mas em resposta
ao seu protocolo foi enviada a seguinte mensagem; “as atividades
da categoria C-9, necessitam de estudo de viabilidade urbanísticas e
de estudo de impacto de vizinhança de acordo com o plano de
desenvolvimento urbano e ambiental do Município; edificações
deveram respeitar as diretrizes urbanísticas do Município de Três
Coroas”, portanto é obvio que eles não querem autorizar a
construção do projeto do Vereador, mas não tem problema porque
não será isso que irá lhe calar não será isso que o deixará não
crescer como empresário e aumentar a sua empresa, ele já alugou
um prédio e a partir de janeiro irá sim empregar mais 30
funcionários, só que isso poucas pessoas sabem, do que realmente
está acontecendo em Três Coroas, relembra que no ano de 2017 um
dos colegas vereadores desta casa referiu que os vereadores tinham
que tirar a “bunda da cadeira” e trazer empregos para o Município de
Três Coroas, este colega trouxe algum emprego ou alguma empresa
para o Município?, ele não conseguiu trazer nenhuma nova
empresa, mas deseja ampliar a sua criando 30 novos empregos e é
barrado, qual é a explicação para a população que está passando
necessidade por falta de emprego, claro o Prefeito e os Secretários
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estão com seus salários garantidos até o dia 31 de dezembro de
2020, mas e a população que não tem emprego?, como fica a
situação destes munícipes, desejando que toda sua fala desta noite
seja retransmitida e espalhada para todos os munícipes desta
cidade. Desculpa-se pelo desabafo, agradecendo a presença e
desejando uma ótima semana a todos.
O VEREADOR PEDRO SENIR FARENCENA saudou os presentes.
Inicia falando sobre o projeto de lei legislativo nº 06/2019, que prevê
um aumento salarial ao servidor da Câmara Municipal, ele se sente
na obrigação de prestar certos esclarecimentos aos presentes, a
Câmara Municipal de Vereadores possui hoje uma única funcionária,
ou seja, um único servidor público nomeado por concurso, uma, que
possui um salário base hoje no valor de R$2.196,00 reais, essa
servidora irá receber outras atribuições em suas funções, ou seja,
seu trabalho irá aumentar, em razão deste aumento de tarefas seu
salário passará a ser de R$2.960,00 (valor bruto), tendo um aumento
real de um pouco mais de 700 reais, inclusive citando que o colega
teria chamado isso de “aumento absurdo”, só que a Câmara dará
aumento para uma única funcionária que também irá receber
aumento de trabalho, e o profissional contador será necessário em
razão do pedido de autonomia financeira que foi solicitado pela
Câmara de Vereadores, essa autonomia se faz necessária porque
os últimos três Presidentes desta Casa Legislativa foram apontados
junto ao Tribunal de Contas pelo empenho de contas acima do seu
potencial financeiro sendo que a Câmara tem recursos disponíveis
de sobra, e isso ocorreu por culpa da má gestão do dinheiro da
Câmara por parte do Poder Executivo que é responsável por fazer
os pagamentos das despesas empenhadas. Ocorre que a 15 dias
nem isso o Prefeito contratou uma assessora de imprensa que veio
do Estado do Acre para trabalhar aqui, e o Vereador questiona se
aqui não existe profissional competente?, este novo cargo de
confiança contratado receberá um salário acima de 3 mil reais para
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fazer um trabalho político, a divulgação da imagem pessoal do
Prefeito, o Vereador diz que se admira muito com a atitude do
colega Vereador, dizendo que ele no lugar do colega teria vergonha
de vir na tribuna citar a situação da única funcionária concursada da
Câmara de Vereadores, enquanto lá no Poder Executivo a um mês
atrás foram contratados 4 novos cargos de confiança, aumentando a
folha de pagamento da Prefeitura em cargos desnecessários, cujos
pagamentos passaram de mais de 15 mil reais mensais, ele diz que
lamenta muito toda essa situação e isso o deixa muito triste, porque
eles para dar um único aumento real para a única funcionária
concursada que já está aqui a anos sem receber qualquer aumento
real precise passar por tudo isso, vindo a crítica justamente de um
colega, lembrando que esta servidora exerce várias funções dentro
da Câmara de Vereadores, estes aumentos indiscriminados que são
dados a toda hora pelo Poder Executivo que ainda argumento não
ter dinheiro para realizar investimentos no Município, até porque
atualmente o único poder de investimento do Município vem das
economias feitas pela Câmara de Vereadores, ou seja, o Prefeito
está inchando a máquina pública com contratações de cargos de
confiança que estão sendo pagos com o que a Câmara de
Vereadores economiza, dinheiro este que poderia ser investido nas
demandas do povo, em tudo aquilo que é necessário para o povo, é
por estas e outras razões que a Câmara está buscando a sua
autonomia financeira, para poder fiscalizar e destinar melhor os
recursos das próprias economias, revertendo este recurso em prol
da sua comunidade. Sobre a aprovação das contas dos Prefeitos
Rogério e Orlando o Vereador explica, que em 2017 o atual Prefeito
Orlando questionou as contas do ex-prefeito Rogério, que deixou
uma insuficiência financeira de pouco mais de 1 milhão, mas o atual
Prefeito ao ter suas contas do ano de 2017 fechadas deixou uma
dívida ainda maior, e o Vereador sempre se pergunta o porque de
haver tanta politicagem, pois todos os Prefeitos deixam dividas uns
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para os outros, mas quando é entregue de partido para partido a
situação não é exposta ao contrário do que ocorre quando há troca
de partidos no

Poder, ou seja, na segunda situação os atuais

gestores fazem questão de evidenciar as dívidas deixadas. Com
relação a questão das empresas citadas pelo colega Vereador João,
ele entende que várias empresas estão instaladas na área urbana, e
sendo para geração de empregos porque não liberar um empresa
que quer construir a sua fábrica em frente a outra que já existe, o
Município hoje precisa incentivar as empresas, a criação do número
de empregos, a prioridade tem que ser o incentivos as novas
industrias que queiram se instalar no Município, visando como
prioridade a geração de novos empregos para que cidade tenha uma
economia para diversificada gerando mais retorno para o Município
e emprego para a sua população. Agradece a presença de todos
desejando uma ótima semana a todos.
A PRESIDENTE MARISA DA ROSA AZEVEDO EM SUAS
CONSIDERAÇÕES FINAIS; inicia comentando que o Prefeito pode
deixar contas a serem pagas de um ano para o outro desde que isso
ocorra dentro do seu mandato, o que não pode ocorrer é que se
deixe contas/dívidas ao final do mandato de quatro anos exercido
pelo gestor, ou seja, o Prefeito ao encerrar seu mandato deve deixar
os cofres públicos sem dívidas, enfatizando que o atual Prefeito fez
alarde sobre a não aprovações de contas do ex-prefeito Rogério,
mas que ao final acabaram sendo aprovadas pelos Tribunal de
Contas do Estado, ou seja, o Prefeito divulgou a não aprovação das
contas da antiga gestão antes do julgamentos finais pelo TCE, que
ao final acabaram sendo aprovadas; Comenta que o colega Roque
equivoca-se ao fazer certas defesas com relação as condutas do
atual Prefeito Municipal, pois ele acaba perdendo a oportunidade
não ser criticado pelos colegas, exemplificando que as contratações
de novos cargos de confiança, bem como, os remanejamentos dos
cargos de confiança já contratados pelo Prefeito superam o valor de
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mais de 16 mil reais mensais, daí o colega vem criticar a Câmara
pode conceder para a única servidora concursada da Casa
Legislativa um aumento salarial de pouco mais de 700 reais que virá
acompanhado do aumento das suas atribuições,

frisando que a

servidora é acadêmica do curso de Direito, que é curso que contribui
diariamente para os serviços diretos e indiretos da Câmara de
Vereadores, voltando a reiterar que o aumento também contempla
um aumento das atribuições do cargo exercido pela servidora, isso o
colega vem criticar, pois a Presidente lhe responde a altura
afirmando que a Câmara tem orçamento para isso, assim como tem
orçamento para contratação de um novo servidor, que será um
profissional da área de contabilidade com a carga horária de 10
horas, a Câmara está buscando a sua independência financeira e
para isso precisa criar novos cargos o que é uma recomendação do
próprio Tribunal de Contas, que as Câmaras busquem a sua
independência. Ela acredita que Câmara está na hora de buscar sua
independência como é seu direito. Informa ainda que o aumento que
será recebido pela servidora da Câmara é o mesmo valor que o
valor pago a segunda função gratificada mais baixa concedida pelo
Poder Executivo Municipal; Comunica que o colega Roque entrou
com o pedido de informação junta a Câmara de Vereadores
solicitando informações para esta Câmara sobre a contratação do
escritório de Advocacia do Dr. Vanir de Matos. Informa que esteve
presente na formatura do PROERD, ela acredita que este projeto é
um dos melhores projetos implantados hoje no Estado, esperando
que estes jovens sejam multiplicadores de tudo que aprenderam.
Agradece a todos os colegas que participaram do evento “boteco do
LIONS” cujos lucros serão revertidos para o natal das famílias
carentes da prefeitura, além do natal dos idosos e do projeto natal
criança feliz. Comunica sua participação na gincana do colégio 12 de
maio. Quanto ao aumento concedido pela Câmara ela volta ao
assunto frisando que a única servidora a receber o aumento foi a
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servidora concursada Elisa que exerce a função de oficial legislativa,
os cargos de confiança de assessor jurídico ocupado pela Advogada
Lucimara e o cargo de chefe de secretaria ocupado pelo Sr. Claudio
não sofreram nenhum reajuste. Reforça o convite para que todos os
munícipes se façam presente na audiência pública da LOA do Poder
Legislativo, pois a presença da comunidade é sempre muito
importante.
NA ORDEM DO DIA
A Presidente Colocou em discussão e votação os Pareceres e os
Projetos de Lei Municipais nº 3.891 e 3.892, um a um e um a um
foram aprovados por unanimidades. Colocou em discussão e
votação o Projeto de Lei Legislativo nº 06, e foi aprovado com o voto
contrário do Vereador Roque Werner. Colocado em discussão e
votação, um a um os Projeto de Decretos Legislativo nº 01 e 02 e os
mesmos um a um foram aprovados por unanimidades. Lembrou que
no dia 09.12.2019, às 18:00h teremos Audiência Pública sobre o
Projeto de Lei nº 3.898 – LOA. Informou que no dia 09.12.2019, às
18:00h, no Plenário Pedro Lucas. Comunica que haverá Tribuna do
Povo, com o Munícipe Sr. Paulo Branchier de Oliveira, falando sobre
“Esportes”. Não havendo mais nada a tratar encerrou esta Sessão
Ordinária convidando a todos para participarem da Sessão Ordinária
no dia 09 de dezembro de 2019, no Plenário Pedro Lucas, Três
Coroas/RS, 02 de dezembro de 2019.
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