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Ata nº 2.305, de 18 de dezembro de 2017 

48ª Sessão Ordinária 

Aos dezoito dias do mês de dezembro 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 Secretário Vereador 

Francisco Adams. O presidente abriu a Sessão Ordinária saudando a todos os 

presentes, dizendo ser esta a última Sessão Ordinária do Ano. Pediu ao chefe 

de Secretaria Sr. Claudio Hack para fazer o momento espiritual.     

NA MATÉRIA DE EXPEDIENTE 

Convite para a formatura da formatura do ensino médio da Escola 12 de maio, 

dia 22.12.2017, às 20:00h, na Escola Candido Randon; Leitura das Comissões 

para o ano de 2018, a saber: Comissão de Justiça e Serviços Municipais, 

Presidente: Marisa da Rosa Azevedo PMDB, Secretário: Francisco Adams 

PDT, Relator: Roque Werner PSD, Comissão de Orçamento, Educação e 

Bem Estar, Presidente: Pedro Senir Farencena PT, Secretário, Ilário Relásio 

Bringmann PSD, Relator, João Alberto Kunz PSDB; Emenda ao Projeto de Lei 

nº 3.588, de 01.12.2017, “Altera o artigo 2º do Projeto de Lei nº 3.588, de 

01.12.2017”. As Emendas ao Orçamento foram informadas de que seriam lidas 

na Ordem do Dia.                                    

NO HORÁRIO DE EXPEDIENTE 

O VEREADOR HILÁRIO BEHLING saudou os presentes. Inicia explanando 

que com a chegada do final do ano acumulam-se eventos e que nem sempre é 

possível a participação em todos, mas enfatiza que todos aqueles em que foi 

possível estar ele esteve prestigiando, visitando nessa semana algumas 

creches e escolas para os encerramentos de final de ano, o que o deixa 

sempre muito feliz é observar que os eventos estão sempre com “a casa 

cheia”, e considera isso muito importante, pois reflete que as famílias, pais e 

demais familiares estão sempre dispostos a participar das atividades propostas 

nas escolas, ele aponta isso como um ponto muito positivo e com certeza é um 

diferencial do Município de Três Coroas, uma cultura que pais e avôs foram 

passando de geração em geração. Comunica que esteve na noite de ontem em 

um culto ecumênico celebrado na localidade de Canastra, prestigiando o 
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evento juntamente com a comunidade local, sempre referenciando que se faz 

presente sempre que possível nos eventos. Nesse um ano como Vereador ele 

declara que tem muito a agradecer a comunidade que tem sempre sido 

extremamente bem receptiva com a pessoa dele, refere que eles entrem os 

Vereadores têm desentendimentos, mas que isso é algo natural quando ocorre 

em um ambiente em que existem muitas lideranças, salienta que muitas vezes 

o atrito e a discórdia vêm em razão do querer o bem da comunidade, e eles 

jamais podem ser questionados por sua personalidade, referindo que ele 

sempre estará à disposição quando for para melhorias para a comunidade. Ele 

agradece em especial aos munícipes que estão sempre presentes nas 

reuniões da Câmara e deseja a todos um feliz e abençoado natal e um ótimo 

2018 a todos. Agradece a presença de todos.  

O VEREADOR IRINEU FEIER saudou os presentes. Inicia explanado que esse 

foi um ano de muito trabalho e isso reflete o trabalho de cada um, 

parabenizando cada um dos colegas Vereadores, pois ele tem certeza que 

todos foram atrás de atender as demandas das pessoas que os elegeram e da 

comunidade em geral, desejando que todos continuem assim para os próximos 

anos eles possam seguir com esse excelente trabalho, pois quem sai 

ganhando com isso é a população de Três Coroas, é a comunidade 

trescoroense que os elegeu para que trabalhassem em prol da própria 

comunidade, reitera os parabéns a cada um pelo trabalho realizado ao longo 

desse ano. Deixa registrada a sua gratidão pelos Colegas que aceitaram fazer 

parte da mesa diretora para o ano de 2018, desejando que Deus possa estar 

com cada um deles, assim como com as comissões também para que eles 

possam sempre trabalhar com clareza e entendendo as coisas da maneira que 

elas precisam ser entendidas, ou seja, da forma correta e sempre em beneficio 

da população da cidade de Três Coroas. Por fim deseja que todos possam ter 

um feliz e abençoado natal com Jesus, pois o natal muitas vezes é entendido 

como um comercio, mas o verdadeiro natal é de quem tem cristo no coração e 

pratica o que ele nos ensina. Desejando então a todos um feliz e abençoado 

natal e que todos tenham um 2018 com saúde muita paz e serenidade no 
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trabalho que realizam. Agradece a todos e deseja que todos se sintam 

acolhidos por essa Casa.  

A VEREADORA MARISA DA ROSA AZEVEDO saudou os presentes. Inicia 

dizendo que realmente no final do ano ficar complicado, pois são muitos 

eventos para eles participarem, a Vereadora cita algumas participações como 

as formaturas da Candido Rondon e da Frederico Ritter, do encerramento do 

LIONS, refletindo que estas confraternizações de final de ano são sempre 

muito boas, pois as pessoas encontram-se e tem a oportunidade de conversar 

e interagir melhor. Informa que o Poder Executivo instituiu ponto facultativo de 

26 a 29 de dezembro, com exceções aos postos de saúde e as creches que 

irão funcionar normalmente, ela acredita que são serviços essenciais que 

precisam ficar em funcionamento, além do fato de esse ponto facultativo ter um 

diferencial que é obrigatoriedade de recuperação das horas que precisa ocorrer 

necessariamente no período de 08 de janeiro a 30 de junho. Os bancos 

também atenderam somente até dia 28, e a partir de 20 de dezembro iniciam-

se as férias forenses, colocou-se a par da mudança de adequação de horário 

na Secretária de Educação a partir do ano 2018, que tem mudanças nas horas 

atividades dos professores, ela cita que essa gerou reclamações, mas está 

previsto em lei, portanto é preciso zelar pelo certo. Hoje é ultima Sessão 

Ordinária do ano, e ela reflete que teve suas decepções, muitas coisas não 

aconteceram como deveriam, mas por incrível que pareça até com a maioria de 

oposição na Câmara, mas quando chega na hora de decidir cada um tomou a 

sua decisão, e como vivemos em uma democracia é preciso respeitar, mas 

independente de partido ela acredita que todos trabalham em prol do melhor 

para a comunidade e para o bem comum, agradece a comunidade que confiou 

nela e pode dizer que faz a sua parte junto à comunidade e sempre procura 

cumprir tudo dentro lei, ainda, espera que o ano que vem seja melhor, e 

parabeniza o Presidente João pela maneira com o qual ele conduziu os 

trabalhos da Câmara, e o Presidente precisa sempre ser respeitado e não 

adianta quererem tirar a autoridade do Presidente na condição dos trabalhos, 

achou no Presidente uma pessoa que zelou pelo certo e foi autentico, sempre 

respeitando a todos, mas com autenticidade, e reitera que os colegas que não 
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respeitam os pareceres das assessorias jurídicas, tem conhecimento de que o 

ano que vem será um ano difícil em razão do orçamento reduzido, mas espera 

que o Prefeito busque recursos a nível Federal. Relembra que as emendas dos 

Vereadores foram feitas e ela espera que essas sejam concretizadas, apesar 

da dificuldade que será encontrada no orçamento, diz que vai colaborar com os 

trabalhos da Câmara, mas deixa claro que não concordou com a sua comissão, 

fato que ela ainda precisará rever muito bem, ela é franca em dizer que não 

quer esse ou aquele não quer o fulano em sua comissão, ela também não quer 

e não é obrigada a aceitar. Agradece a todos desejando boas festas.  

O VEREADOR FRANCISCO ADAMS saudou os presentes. Gostaria de deixar 

uma mensagem para todos os presentes. Inicia fazendo seus agradecimentos 

a todos aqueles que nesse ano de 2017 estiveram presentes em um grupo, 

como uma grande equipe para que assim fosse feito o melhor para a cidade de 

Três Coroas, ou cidade verde, e junto o povo trabalhador que aqui mora, 

agradece principalmente a todas as pessoas que confiaram neles, trabalhando 

as suas ideias, tirando as duvidas e fazendo seus pedidos, pois é isso que faz 

com que tenhamos um bom desenvolvimento, ele deseja a todos um bom final 

de ano e boas festas, que o espirito natalino traga a todos a bondade e a 

gratidão, olhar com o próximo, o saber de quem por mais mínimas que sejam 

as coisas do seu valor é imenso, que 2018 venha e traga com ele todas as 

coisas boas que esperamos, necessitamos de muita força de vontade para 

sermos ainda melhores no desempenho do nosso trabalho. Parabeniza o 

Presidente João Kunz pelo excelente trabalho realizado a frente da 

Presidência, deseja sucesso ao Vereador Irineu no comando da Presidência no 

ano que vem e agradece a todos pelo ano que passou. Encerra desejando um 

feliz natal e prospero ano para todos.  

O VEREADOR PEDRO SENIR FARENCENA saudou os presentes. Inicia 

parabenizando ao Presidente João pela dedicação ao longo desse ano no 

comando da Presidência dessa Casa. Com relação à questão das emendas o 

Vereador explica que muitas delas foram feitas em conjunto, mas a partir de 

2015 os Vereadores tem autonomia de 2% para fazer destinações para um 

valor de pouco mais de 40 mil reais, destacando um das emendas que prevê 
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50 % na área da saúde para investimento na comprar de um raio x novo, assim 

como outra prioridade do Município que é construção da ponte do quilombo 

que hoje é de essencial importância para o Município, além de investimentos 

no polo industrial e para o asfalto da Localidade de Moreira, ele reflete que 

essa é uma demanda muito antiga dessa Casa e ele espera realmente que 

com esse recurso disponível essa demanda seja finalmente aplicada com esse 

objetivo, ele reflete que essa Câmara sempre fez uma grande economia, mas 

que o Poder Executivo também precisa fazer as suas economias para que 

também tenha poder de investimento no Município, é uma questão de bom 

senso, a maioria dos investimentos feitos no Município há muitos anos são 

totalmente feitas com as economias da Câmara, que infelizmente nunca 

aparece, mas é graças a essa Casa que o Município hoje tem poder de 

investimento. Parabeniza todos os Vereadores e munícipes que sempre 

estiverem presentes nessa Casa, referindo que todos os Vereadores estão de 

parabéns, pois tudo sempre foi feito em prol da comunidade, pois é possível se 

errar tentando acertar. Deseja um feliz e santo natal, um ano novo muito bom 

para todos e para toda a comunidade, que o divino espirito santo renasça em 

todos os corações para que todos façam sempre o melhor, sempre a coisa 

certa, correta e honesta em favor da população de Três Coroas, pois tudo que 

é feito aqui é sempre feito em prol da comunidade, infelizmente isso não é visto 

pelo Poder Executivo que, paga com o dinheiro das economias da Câmara 

altos salários a quem não merece, diz que pessoalmente ele não leva magoas 

de ninguém e que é preciso separar sempre o lado humano e pessoal do lado 

político, pois no conjunto é sempre muito importante que todos sejam sempre 

respeitados. Encerra desejando boas festas a todos.   

O VEREADOR ROQUE WERNER saudou os presentes. Inicia, declarando que 

assim como já foi dito, esta é a última Sessão Ordinária do ano de 2017, ele é 

sabedor de que todos os Vereadores dessa Casa, inclusive ele empenharam-

se ao longo de todo o ano para fazer um bom mandato, ele acredita que todos 

da sua forma, da sua maneira; caminharam pela cidade, andaram por aí 

escutando as pessoas, conversando com elas, participando de eventos sociais, 

políticos e religiosos, ele acredita que tudo isso faz parte das duas missões 
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como Vereadores, o Vereador avalia esse ano como sendo um ano positivo, 

pois eles não se afastaram da população, eles estavam presentes em muitos 

momentos em que foi possível agradecer aos votos recebidos, além da 

oportunidade de mostrar um pouco do trabalho que eles vêm desenvolvendo, 

ele declara que pessoalmente sente-se feliz porque conseguiu aprovar muitos 

projetos, fazer boas indicações, algumas aprovadas outras não, conseguiu 

junto com o Prefeito, seus Secretários e seus servidores algumas melhorias 

para a população, muitas delas não passaram por aqui, reiterando que se 

sente muito feliz por ter sido Vereador ao longo desse primeiro ano do seu 

mandato, prometendo que no ano que vem fará coisas ainda melhores. Com 

relação às emendas ele coloca que realmente, ele pessoalmente e em conjunto 

com alguns outros colegas Vereadores fez algumas emendas em conjunto, 

distribuindo um pouco mais os recursos para que vários setores pudessem ser 

beneficiados, sobre o asfalto da localidade de Moreira, eles realmente estão 

tirando dinheiro da Câmara de Vereadores, pois ao invés de comprar um 

terreno e construir um espaço separado, eles acreditam que a colocação de 

mais dinheiro na emenda irá viabilizar a cobertura de asfalto por um trecho 

maior, com relação a melhorias ele diz que esse ano já foi feito obras de 

calçamento naquela região o que beneficiou muitas famílias naquela 

localidade, ainda já está sendo preparada a base para o recebimento do futuro 

asfalto, portanto todos que por ali passam já puderam observar que foram 

feitas boas melhorias naquela estrada. Ele aqui na Câmara agradece a 

compreensão da maioria dos Vereadores e ele se sente feliz por ter passado 

esse ano trabalhando aqui, mas também diz que, aqui ele foi atacado sem 

atacar, ele foi caluniado sem caluniar, foi “mandado” ficar quieto porque pedia a 

palavra para poder expor a sua opinião e foi ofendido sem ofender, declarando 

que realmente ele teve muita paciência naquele dia para evitar que a Câmara 

fique com o nome sujo na cidade, porque se ele fosse uma pessoa 

esquentada, raivosa ele talvez tivesse cometido um fato histórico naquela 

discussão em que foi realmente muito injustiçado naquela sessão, mas pede 

desculpas se ele provocou isso de uma forma errada, mas eles estão em uma 

Câmara de Vereadores onde cada um pode colocar a sua opinião, são 
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democráticos, onde cada um deve escutar a opinião do outro e também 

justificar o porquê do seu pensamento ser dessa ou daquela forma, então 

realmente ele tem a sua opinião formada, mas sempre respeita com muita 

dignidade a opinião dos outros. Deseja um 2018 para todos eles sessão mais 

tranquila e mais serena deseja que o novo Presidente o Vereador Irineu tenha 

muita sabedoria e paciência para realizar as sessões de 2018, e, aos colegas 

Vereadores ele pede desculpas por se por ventura agrediu ou ofendeu alguém, 

mas eles precisam respeitar-se lá fora também. Encerra desejando um feliz 

natal e um abençoado ano novo a todos.  

O VEREADOR ILÁRIO RELÁSIO BRINGMANN saudou os presentes. Inicia 

falando sobre uma reivindicação que o comercio local vinha fazendo e com 

toda razão, a respeito dos ambulantes da cidade, ele lembra que tem um 

projeto que será aprovado hoje nessa Casa que irá regulamentar essa questão 

dos ambulantes porque até então existe um único ambulante legalizado que 

trabalho dentro do Município, os demais são todos ilegais, mas o Vereador 

ressalta que para que isso funcione é importante que toda a comunidade seja 

uma espécie de “fiscal” nas ruas, o maior problema é que muitas vezes esse 

comercio ilegal leva o dinheiro para fora do Município, mas assim que o projeto 

for legalizado esse comercio enfrentará mais burocracia e dificuldades, o alvará 

terá um preço elevado, mas ele frisa que é importante que a comunidade ajuda 

na fiscalização, pois os fiscais não podem estar todo o tempo em todos os 

lugares, por isso é preciso uma ajuda e colaboração de todos. O Vereador 

declara que tem muito orgulho em ser Vereador, em ter sido eleito pelo PSD 

em sua primeira candidatura, declara-se “marinheiro de primeira viagem”, e cita 

que nessa Casa existem veteranos, portanto se ele desagradou ou não chegou 

à altura do que muitas achavam que seria ele crê que foi pela falta de 

experiência, e tem tentado honrar cada voto que recebeu da sua comunidade e 

tem procurado trabalhar por toda a comunidade em geral, ele mora no bairro 

vila novo, mas tem atuado em praticamente todo o Município, tem recebido 

muitos elogios, e, tem conseguido muitas mudanças positivas revertidas em 

trabalho para a comunidade e cita os trabalhos dos Secretários, ele tem 

tentado fazer sempre o melhor possível, se não conseguiu não foi por falta de 
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esforço, e sim porque as portas não se abrira. Com relação ao asfalto de 

Moreira ele diz que sempre que tem a oportunidade de conversar com o 

Prefeito Orlando ele tem cobrado esse trabalho junto aquela comunidade, e ele 

tem sempre se comprometidos a fazer o asfalto até o final do mandato, 

ressaltando que não só na localidade de Moreira como também finalizar a 

subida para o templo budista, local que é sabido traz milhares e milhares de 

turistas para o Município todos os anos. Cumprimenta o Presidente pelo 

encerramento do seu trabalho como Presidente dessa Casa Legislativa, 

parabenizando- o pelo trabalho desempenhado até aqui e, desejar para ele um 

bom trabalho como Vereador a partir de fevereiro de 2018 e, dizer para o 

Colega Irineu que todos torcem pelo sucesso do seu trabalho como Presidente 

a frente dessa Casa Legislativa e o que todos puderem fazer para um melhor 

andamento dos trabalhos dessa Casa, ele poderá contar. Deseja a todas as 

pessoas um belo e abençoado natal, um feliz ano novo, que 2018 traga para 

todos muita saúde, muitas bênçãos e prosperidade principalmente para o 

Município num todo e que o ano novo traga muitos empregos novos para a 

comunidade boa noite a todos e agradece pela oportunidade. 

NA ORDEM DO DIA 

O presidente informou que encaminhará as indicações nº 57 e 58, pois antes 

estavam faltando o Atestado de Óbito e que graças a Marciana Faez se 

concretizou agora. Colocou em discussão e votação os Pareceres e o Projeto 

de Decreto Legislativo nº 05 e estes foram aprovados por unanimidades. 

Colocados em discussão os Pareceres e os Projetos de Leis, um a um, 3.582, 

3.587 e estes igualmente foram aprovados um a um por unanimidades. 

Colocada em discussão e votação a Emenda ao Projeto nº 3.588 e aprovada 

por unanimidade. Colocado em discussão os Pareceres e os Projetos de Leis 

3.588, 3.589, 3.590, 3.591 e 3.592 e um a um foram aprovados por 

unanimidades. Colocado em discussão e votação a Emenda nº 01 ao Projeto 

de Lei nº 3.584 e aprovado por unanimidade. Colocado em discussão e 

votação, uma a uma, as Emendas nº 02 e 03, ao Projeto de Lei Municipal nº 

3.584, que tratam de alteração de rubricas e uma a uma foram aprovadas por 

unanimidades. Colocado em discussão e votação as Emendas ao Projeto de 
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Lei Municipal nº 3.584, de cada Vereador nº 04, 05.06, 07, 08, 09, 10, 11, 012, 

013, 014, 015, 016, 017, 018, 019, 020, 021, 021, 022, 023, 024, 025, que 

tratam de Emendas Constitucionais amparadas pela Emenda Constitucional nº 

86/2015, e uma a uma, aprovadas por unanimidades. Colocado em discussão 

e votação os Pareceres e o Projeto de Lei Municipal nº 3.584 e aprovado por 

unanimidade com as Emendas. Perguntou se alguém se oporia a chapa 

apresentada para as Comissões Permanentes para o ano de 2018 e todos 

concordaram, ficando assim as Comissões: Comissão de Justiça e Serviços 

Municipais; Presidente: Marisa da Rosa Azevedo - PMDB, Secretário: 

Francisco Adams - PDT, Relator: Roque Werner – PSD. Comissão de 

Orçamento, Educação e Bem Estar; Presidente: Pedro Senir Farencena – 

PT, Secretário: Ilário Relásio Bringmann – PT, Relator: João Alberto Kunz – 

PSDB. A seguir o presidente informou que arquivaria o Projeto de Lei Municipal 

nº 3.584 para a próxima Legislatura, de acordo com a Lei Orgânica Municipal 

em seu artigo 45, parágrafo 2º, pois o mesmo precisa de Audiência Pública.   

Desejou a todos um Feliz Natal e um próximo ano de muitas realizações e 

agradeceu aos nobres Edis que colaboraram neste ano e convidou para a 

próxima Sessão Ordinária dia 05.02.2018 e encerrou está. Três Coroas/RS, 18 

de dezembro de 2017.          


