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Ata nº 2.342, de 10 de setembro de 2018. 

30ª Sessão Ordinária 

Aos dez dias do mês de setembro de dois mil e dezoito, às dezenove horas no 

Plenário da Secretaria Municipal de Educação e Cultura - SMEC, reuniram-se 

os Vereadores sob a Presidência do Vereador Irineu Feier e secretariado pelo 

Vereador Ilário Relásio Bringmann. O presidente saudou os presentes. A seguir 

pediu para o Chefe de Secretaria Sr. Claudio Hack, que fizesse o momento 

espiritual. O presidente colocou em discussão e votação a ata nº 2.341, de 

03.09.2018 sendo essa aprovada por unanimidade.  

NA MATÉRIA DE EXPEDIENTE 

Convite para abertura dos festejos da Semana Farroupilha, no CTG – Frederico 

Trott, dia 13.09, às 20:00h; Chapa proposta para a Mesa Diretora de 2019: 

Presidente Marisa da Rosa Azevedo, Vice-Presidente, Francisco Adams, 

Secretária, Oneide Severina Petry; Vice-Secretário, João Alberto Kunz; Chapa 

proposta para as Comissões de Justiça e Serviços Municipais: Presidente, 

João Alberto Kunz, Secretário, Irineu Feier, Relator, Francisco Adams e 

Comissão de Orçamento, Educação e Bem Estar: Presidente, Hilário Iluir 

Behling, Secretário Pedro Senir Farencena, Relator, Ilário Relásio Bringmann; 

Projeto de Lei Municipal nº 3.670, de 30.08.2018, “Autoriza o Poder Executivo 

Municipal a contratar por tempo determinado de 03 (três) meses até o limite de 

01 (um) ano, 01 (um) Servente e 01 (um) Auxiliar de Professor 40h”; Projeto de 

Lei Municipal nº 3.671, de 31.08.2018, “Cria o título honorífico “Cidadão 

Emérito”, e dá outras providências.” 

NO HORÁRIO DE EXPEDIENTE 

A VEREADORA MARISA DA ROSA AZEVEDO saudou os presentes. Inicia 

informando que a Dra. Mariana Motta Minghelli assinou o pedido de 

recuperação judicial da empresa Calçados Q. Sonho no último dia 06 de 

setembro, o pedido foi protocolado pela empresa no dia 24 de agosto na 

Comarca de Três Coroas, a Vereadora explica que na quinta-feira entrou em 

contato telefônico com a Assessora da Juíza que lhe informou que até o final 

da semana teria deliberação sobre o pedido que foi deferido. Com relação ao 

desmoronamento de terra ocorrido na ERS115 próximo ao CTG, a Vereadora 

relembra que o fato já ocorreu por duas vezes no mesmo local desta vez 
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provocando um acidente grave com uma vítima fatal, esclarece que a empresa 

EGR resolveu o problema apenas de maneira paliativa, ela diz que em contato 

telefônico com a empresa teria sido informada de que haviam sido colocados 

taludes no local, todavia ele não observou isso, ou seja, não viu taludes no 

local, além de terem feito uma limpeza na parte de cima do paredão a qual ela 

acredita que tenha sido feita, mas salienta que ao menos a rodovia ERS115 foi 

liberada para o feriadão. Comenta que hoje esteve em visita ao Fórum e a 

Promotoria Pública e para sua surpresa existem 03 (três) processos para 

portaria de instauração de inquérito de investigação cujo o investigado é o 

Município de Três Coroas, derivam de denúncias que forma feitas, passa a ler 

uma delas: “com início a investigar as medidas implantadas para assegurar a 

redução substancial da fila de espera dos munícipes para atendimento de 

fisioterapia”, ela cita que já citou isso na Câmara de Vereadores, mas que não 

era conhecedora de que este processo já estava no sistema judiciário, também 

está lá o processo do Gerson com relação ao acidente do ônibus escolar na 

localidade de Serra Grande, e uma surpresa para ela como objeto investiga o 

Município de Três Coroas a questão das irregularidades sanitárias na 

comercialização de alimentos no evento da Expo Feira ocorrido de 27 a 29 de 

julho, além da contratação do Sr. Gilberto Moller para liberar a unidade de 

reinserção profissional tambo de leite e agroindústria da indústria de 

beneficiamento de peixes da Instituição Evangélica Desafio Jovem, explicando 

que na realidade no processo consta que não havia parecer conclusivo 

favorável, ainda, que na feira do peixe: “na medida em que mesmo sem 

autorização expressa dos sistemas de inspeção municipal, sem haver indústria 

o evento ocorreu, ou seja, o evento teria ocorrido como se houvesse total 

autorização deste órgão, portanto todos as denúncias e aberturas de inquéritos 

estão expostos na Promotoria Pública, ela tem as cópias com ela, mas é logico 

que o Município irá se defender sobre isso. Informa ainda que a Rede 

RECORD de televisão instalou o sinal digital dentro do Município de Três 

Coroas tendo os munícipes hoje a opção de 03 (três) canais abertos RBS, SBT 

e RECORD, mais alerta que o sinal digital tem apresentado problemas 

exemplificando que ontem mesmo a RBS ficou sem sinal o SBT ficou várias 

horas com o sinal interrompido, ou seja, as transmissões estão trancando, ela 
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explica que quando aparece na tela da tv “sem sinal” é porque está totalmente 

sem sinal nestes casos é preciso entrar em contato com a centra do canal em 

Porto Alegre e eles colocam o sinal no ar através de telemetria. Informa que 

forma divulgados os dados preliminares do censo agropecuário dos 

estabelecimentos do Município no censo 2006 eram 553 (quinhentos e 

cinquenta e três) estabelecimentos agropecuários no Município, já em 2017 

esse número caiu para 420 (quatrocentos e vinte) tendo uma queda de 133 

(cento e trinta e três) no número de estabelecimentos neste ramo ela achou um 

número bem considerável. Informa que conforme diálogo entre os Vereadores 

da oposição durante o ano passado e agora ao longo deste ano ela irá 

apresentar sua chapa para eleição da mesa para o ano de 2019, conforme 

mudanças feitas no artigo 7º, inciso 2 do Regimento Interno da Câmara no ano 

de 2015 os Vereadores tem de agosto até novembro para apresentar suas 

chapas, e a eleição da Mesa Diretora ou o preenchimento de vaga que nela se 

verifique, far-se-á por maioria simples e voto aberto, ou seja, o voto não pode 

ser secreto, portanto ela já apresentou a sua chapa e quem quiser poderá 

apresentar chapa concorrente até a data determinada pelo Presidente da Casa 

Legislativa, afirmando que ela espera que o acordo firmado entre os 

Vereadores da oposição seja mantido. Agradece a presença de todos 

renovando o convite para que voltem sempre.  

O VEREADOR ILÁRIO RELÁSIO BRINGMANN saudou os presentes. Inicia 

declarando estar muito contente em retorno aos trabalhos da Casa Legislativa, 

pois esteve afastado pelo período de 15 dias devido a uma cirurgia que 

precisou realizar, explica que como todos já sabem a Sede da Câmara 

Municipal está passando por reformas que no seu entendimento já deveriam ter 

acontecido a muito tempo atrás, mas que as coisas sempre acontecem na hora 

certa parabenizando o Presidente pela iniciativa tomada por ele que junto a 

Administração Municipal concordaram em realizar a obra que será uma 

melhoria para toda a comunidade três-coroense, enfatiza que o Plenarinho da 

SMEC é também um ambiente muito aconchegante e bom para trabalhar. Com 

relação a fala da colega Vereadora Marisa sobre a empresa EGR no 

entendimento do Vereador está empresa que é privatizada está aqui só para 

“recolher”, fazendo apenas o básico com relação aos serviços rodoviários, 



4 

 

recorda-se que no início do ano foi realizada uma audiência pública em que foi 

cobrado pelo atual Prefeito Orlando do Presidente da empresa que cidade de 

Três Coroas espera a muitos anos pela construção de uma passarela na 

localidade de águas brancas e o Presidente da empresa simplesmente ignorou 

a cobrança do Prefeito não dando posição nenhuma sobre o assunto, além 

disso, ainda aumentaram o valor da tarifa do pedágio o Vereadora acredita que 

o valor arrecadado na praça de pedágio local retorna totalmente ao caixa do 

Governo Estadual para o pagamento de outras contas, o Vereador ainda 

enfatiza que a praça de pedágio do Município de Três Coroas é hoje uma das 

mais rentáveis do Estado, sendo que o Município conseguiu na justiça isenção 

do pedágio para alguns casos, mas ele não sabe ao certo se estes moradores 

já estão conseguindo o desconto acreditando que apenas os moradores bem 

próximos ao pedágio é que estão conseguindo algum desconto, ou seja, volta a 

frisar que para ele o intuito da empresa é apenas recolher os lucros fazendo 

apenas o básico para manter a estrada. Com relação a apresentação da chapa 

exposta pela Colega ele diz sentir-se muito honrado em ter sido convidado pelo 

Colega Hilário para fazer parte da sua comissão, mas lembra que no início do 

mandato todos os Colegas Vereadores firmaram um “acerto” por isso ele 

gostaria de ouvir se não hoje no decorrer de alguns dias o porquê disso não 

estar sendo levado em pauta, ele fala em nome do seu partido PSD e em nome 

da atual administração, enfatizando que tem o maior respeito e carinho pela 

colega Vereadora e que ela é sabedora disso, só que todos tinham um acordo 

antes de iniciar até mesmo o mandato 2017-2020, gostaria portanto de deixar 

este seu comentário registrado na Casa, aproveitando a oportunidade para 

desejar a todos uma ótima semana na presença de Deus. Agradece a 

presença de todos.    

NA ORDEM DO DIA 

O presidente informou que o Munícipe Sr. Gabriel Feiten que estava inscrito 

para fazer uso da Tribuna do Povo por força maior cancelou sua participação e 

pediu desculpas. Também informou que foi marcada uma reunião com a 

Defensoria Pública de Três Coroas para o dia 17.09.2018, às 18:00h. Diante da 

apresentação da Chapa para a Mesa Diretora para 2019 e também das 

Comissões para 2019, informa que a votação ocorrerá na Sessão Ordinária do 
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dia 24.09.2018 e se alguém quiser apresentar outra chapa, tem até este dia, 

para fazê-lo. Lembrou que no dia 16.09.2018, ocorre o carreteiro feito pelos 2 

(dois) CTGs da cidade a ser realizado ao meio dia no calçadão da cidade. Não 

havendo mais nada a tratar o presidente convidou a todos para virem à 

próxima Sessão Ordinária dia 17 de setembro de 2018, às 19:00h, e encerrou 

está Sessão Ordinária. Três Coroas/RS, 10 de setembro de 2018.        

 


