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Ata nº 2.353, de 01 de novembro de 2018. 

37ª Sessão Ordinária 

Ao primeiro dia do mês de novembro de dois mil e dezoito, às dezesseis 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 e a 

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

momento espiritual. 

NA MATÉRIA DE EXPEDIENTE 

Convite para participar da 1ª Mostra Científica da E.M.E.F. Mal. Cândido 

Rondon, dia 09.11.2018, às 18h; Convite para participar do Dia da Família da E 

M E F. Águas Brancas, dia 09.11.2018, às 19h30m, no Ginásio Municipal 

Armando Brusius; Convite para participar da Festa da Igreja Católica 

Congregação Sagrada Família, de 8 à 11 de novembro; Convite para participar 

da  1ª Mostra Científica da Escola Rui Barbosa, dia 10.11, às 8h30m; 

Informação ao Poder Executivo, via imprensa informando quantas câmeras de 

vigilância estão sendo instaladas no Município e qual será o custo total do 

investimento; Projeto de Lei Municipal nº 3.694, de 01.11.2018, “Autoriza o 

Poder Executivo Municipal a participar das despesas que as empresas do 

Município terão com feiras COUROMODAS, SICC – Salão Internacional do 

Couro e Calçado, FRANCAL – Feira Internacional da Moda em Calçados e 

Acessórios e ZERO GRAU – Salão de Tendências em Calçados e 

Acessórios.”.  

NO HORÁRIO DE EXPEDIENTE 

O VEREADOR HILÁRIO ILUIR BEHLING saudou os presentes. Inicia 

declarando que a causa dos profissionais da enfermagem que aqui estão na 

noite de hoje é uma causa nobre e com certeza a Câmara fará tudo que estiver 

ao alcance para apoia-los, pois está sempre teve preocupação principalmente 

com relação ao ser humano e é sabedora de que os profissionais desta 

categoria estiver trabalhando bem de forma tranquila dentro daquilo que é a 

sua atribuição a população estará bem amparada e o trabalho deles será 

melhor executado. Com relação a categoria de profissionais servidores 
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públicos da Secretaria de Obras (garagem) foi informado à Câmara de 

Vereadores a alteração de horário dos serviços sendo estes disponibilizados 

até as 14:00h, citando que confirmou a informação junto a Secretária de 

Administração Sra. Roseli Weiler Fiuza, apontando que o Sindicato tem papel 

fundamental nesta decisão, enfatizando que eles como Vereadores com toda 

certeza também irão fazer cobranças, mas dificilmente eles serão recebidos 

pelo Prefeito Municipal, o Vereador acredita inclusive que o Prefeito deveria vir 

até a Câmara de Vereadores para que todos pudessem dialogar sobre 

determinadas questões facilitando assim a atuação de todos enfatiza que os 

Vereadores com absoluta certeza estariam esperando por ele. Com relação ao 

projeto de lei municipal que visa apoio financeiro as empresa de calçados e do 

setor coureiro calçadista para participação nas feiras do setor o Vereador 

declara que, ano passado o projeto desceu prevendo um auxilio de 

R$40.000,00 (quarenta mil reais) para auxilio nas feiras SICC e ZERO GRAU, 

sendo que este ano o projeto veio para apreciação da Câmara com o valor de 

R$30.000,00 (trinta mil reais) para cada feira no ano de 2018, o Vereador 

enfatiza que receia que o Poder Executivo projete mais uma diminuição de 

valores enviando apenas R$20.000,00 (vinte mil reais) para participação das 

empresas no próximo ano de 2019, reforçando que o setor coureiro/calçadista 

está passando por sérias dificuldades o setor já encontra-se comprometido e a 

preocupação aumenta a cada dia relembrando ser esta a principal economia do 

Município e todos são sabedores da grande importância que tem a efetiva 

participação das empresas nas feiras do setor, acreditando que é preciso ser 

revisto com urgência este valor que ele considera como sendo um valor 

“simbólico” se comparado ao custo que as empresas tem nestas tão 

importantes participações, lembrando ainda que aquelas empresas que não 

são sócias do Sindicato na participação na SICC recebem apenas R$1.500,00 

(mil e quinhentos reais) e este valor significa apenas dois metros quadrados em 

espaço na feira e ninguém consegue fazer uma feira em dois metros 

quadrados, lembra que os Municípios de Sapiranga, Campo Bom e Novo 

Hamburgo oferecem as empresas dez metros quadrados para estas 

participações enquanto que Três Coroas investe apenas dois metros 
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quadrados, ele refere que fica muito “indignado” quando se depara com estas 

diferenças, pois o Estado do Rio Grande do Sul já “apanha” pela diferença no 

valor dos impostos quanto comparado a outros Estados e ainda não possuem a 

valorização devida para o setor dentro do próprio Município de origem, 

refletindo que ele como Vereador não faz parte deste incentivo, mas sabe da 

grande dificuldade que os demais empresários estão passando. Aproveita o 

ensejo para agradecer imensamente a presença de todos, pois é sabedor de 

que isto enaltece o trabalho de todos os Vereadores desta Casa Legislativa é 

saber que existem pessoas dando valor ao trabalho desempenhados pelos 

Vereadores referindo que ver a Casa Legislativa “cheia” é sempre muito 

importante para todos e fortalece a luta deles (os Vereadores) por todas as 

demandas da comunidade. Deixando seu muito obrigado a todos.  

A VEREADORA MARISA DA ROSA AZEVEDO saudou os presentes. Inicia 

declarando que endossa as palavras do colega Vereador Hilário, apontando 

que realmente o projeto de lei municipal 3.694 que entrou hoje para apreciação 

desta Casa Legislativa e visa das incentivo financeiro as empresas do setor 

coureiro/calçadista para participação em feiras voltadas ao setor , não sofreu 

nenhum reajuste no sentido de ampliar o valor, pelo contrário este foi 

diminuído, ou seja, não manteve o incentivo fornecido no ano de 2017 o que 

torna a situação mais grave ainda, pois querendo ou não querendo o setor 

calçadista não está bem passando por uma crise que é visível, ela refere que 

algumas empresas até apresentam resultados positivos estando bem, todavia 

outras estão em situação bem complicada, reforçando que as empresas no 

geral necessitam de um apoio maior por parte do Poder Público Municipal,... 

Aparte do Vereador Hilário; diz ter recebido uma informação de que nos 

próximos dias estará vindo a Três Coroas escritórios do Estado do Espírito 

Santo com intuito de levar os faturamentos das empresas do setor 

coureiro/calçadista para lá, lembrando que já existe uma grande empresa local 

faturando parte do seu faturamento no Estado do Espírito Santo, enfatizando 

que está é uma grande preocupação da parte dele sendo este um dos 

assuntos que escapou da sua fala na noite de hoje, acredita ainda, que é 

preciso tomar uma posição urgente com relação a isso, acrescentando que o 
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Prefeito juntamente com a Câmara de Vereadores deveriam em comitiva 

reunirem-se e irem até a capital do Estado Porto Alegre e juntamente com o 

novo Governador eleito trazer o tema para discussão, reiterando ser esta uma 

preocupação muito grande e complicada, pois cada faturamento que é feito 

fora do Estado e fora do Município agrava ainda mais a situação de ambos 

tendendo a piorar cada dia mais.  

Retomada a fala da Vereadora MARISA; acrescenta, como todos já sabem a 

maior receita do Município é gerada do retorno de ICMS e do Fundo de 

Participação dos Municípios, informando que a empresa de calçados BEBECE  

já está faturando 60% fora do Município e que este impacto será sentido 

apenas pela cidade apenas em 2020, ainda, existem cidade próxima como São 

Francisco de Paula assediando as empresas locais e oferendo vantagens para 

que estas mudem suas sedes para estes Municípios, incentivos que não 

existem aqui, ressaltando que o polo industrial na verdade veio para diversificar 

a economia, todavia existem empresas lá instaladas que funcionavam dentro 

do Município o que resultou na não diversificação da economia, mas ela deixa 

claro que em hipótese alguma é contra a instalação de toda e qualquer 

empresa no polo industrial, mas ela acredita que eles como Vereadores 

possam tomar providencias quanto a isso, lembrando que eles já fizeram 

alterações na LDO acreditando que assim que entrar o orçamento para 

apreciação da Casa Legislativa, eles devam destinar uma “fatia” maior para as 

empresas locais fazerem suas participações nas feiras do setor 

correspondente, ou ao menos tentar manter o mesmo valor do incentivo dado 

no ano passado. Com relação a conversa “informal” realizada anteriormente 

com a categoria profissional dos enfermeiros, ela acredita que é justa a 

demanda deles, pois eles realizaram o concurso público com as funções 

descritas no edital da época, ou seja, descrevendo aquelas funções, além disso 

ela relembra que os Vereadores já haviam conversado sobre quando há 

alterações de funções nos cargos ocupados que estas novas 

alterações/normas passem a valer apenas para os novos concursos 

enfatizando que para isso a lei da alteração precisa existir. Passa a explanar 

sobre um assunto que considera de extrema gravidade, trata-se de uma manta 
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com água, uma espécie de lagoa de decantação que existe próximo a usina de 

lixo da Prefeitura Municipal, enfatizando que isso não é hoje, informando que 

vários animais já morreram no local e que eles já discutiram isso por diversas 

vezes nas reuniões do Conselho Municipal do Meio Ambiente, já foi solicitado 

que fosse feito um cercamento simples com tela para evitar que os animais se 

aproximem, refletindo que já morreram porcos e recentemente estão morrendo 

cachorros de estimação das moradias nas redondezas, ocorre que os animais 

caem na “lagoa” e na hora de sair eles escorregam na chamada manta d´água, 

além de lagartos e até capivaras morreram no local, ela aponta que a solução é 

facílima bastando apenas que se tome a atitude de cercar o local com um tela, 

pois não é aceitável que se perda animais de mata nativa que simplesmente 

caem na água e morrem, conta que ainda nesta semana um senhor conseguiu 

salvar seu cachorro de estimação que estava perdido e se encontrava no local, 

mas que sem a ajuda de seu dono não conseguiria sair vivo do local, ela 

enfatiza que são atitudes que precisam acontecer mais que para isso é preciso 

ter vontade política lembrando que são pequenas coisas, ela ressalta algo que 

sempre costuma dizer; que uma administração pública pode “pecar” nas coisas 

grandes que exijam grandes orçamentos, mas nas coisas pequenas não 

podem pecar porque muitas das coisas pequenas que são feitas fazem 

grandes diferenças na comunidade, reiterando que está “lagoa” precisa ser 

cercada com total urgência... 

Aparte do Presidente Vereador Irineu; ele explana que já esteve no dia de 

ontem em conversa com o Secretário do Meio Ambiente Sr. Moises e este lhe 

garantiu que já está tomando as devidas providências com relação ao local 

para que esta demanda seja urgentemente resolvida, o Presidente acredita que 

isto já esteja acontecendo, pois o local já foi rosado e limpo e o Secretário deu 

sua palavra de que a demanda será resolvida nas próximas semanas.  

 Retomada a fala da Vereadora MARISA; ela cita que já está ouvindo isso a 

quase dois anos e nenhuma solução foi dada até agora, mas espera que desta 

vez a demanda seja então resolvida. Com relação a situação da estrada do 

Bactual ela cita que cinco pessoas vieram pessoalmente queixar-se com ela 

que nem os taxis mais querendo ir até lá, refletindo que a maioria das pessoas 
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que descem do local vem até a cidade de taxi, contaram a Vereadora que o 

carro que foi buscar as crianças atolou e foi preciso pedir ajuda, comenta ainda 

que ouviu dos moradores do local que a Prefeitura Municipal utilizou a estrada 

constantemente com tombadeiras carregadas de saibro provavelmente com 

destino a outras estradas próximas deixa a queixa registrada para que a está 

possa ser dada uma atenção com urgência. Refere uma outra denuncia que 

chegou para os Vereadores a qual ela também considera grave, é sabedora de 

que o Poder Executivo Municipal tem total liberdade para remanejar ou não os 

funcionários dentro dos setores públicos, mas tirar a servidora Nina Mapelli do 

controle interno da Prefeitura, ela considera absurdo, sendo que é do 

conhecimento de todos a importância que tem este serviço junto ao TCE – 

Tribunal de Contas do Estado, ou como diz a Vereadora (todos sabem que o 

controle interno é o “paredão” do Tribunal de Contas) a Vereadora considera 

isso uma grande injustiça ressaltando que a servidora que irá ocupar o cargo 

deixado pela Srta. Nina Mapelli não é devidamente qualificada/capacitada para 

exercer a função, pois na realidade a funcionária que irá ocupar a função é 

concursada para o cargo de recepcionista, a Vereadora identifica que para 

assumir uma função no controle interno é necessário que o servidor seja no 

mínimo concursado do cargo de agente administrativo citando que a servidora 

destacada para ocupar a função é a Srta. Dieini Ramos, ela volta a frisar que 

esta atitude é uma grande injustiça e que todos podem ter certeza que eles, os 

Vereadores, não ficaram indiferentes à está injustiça eles irão levar este 

assunto mais longe, porque na realidade a Servidora Nina Mapelli é uma 

servidora super capacitada, ela cobra as coisas, tudo que o TCE aponta ela 

avisa o Prefeito Municipal e faz corretamente as devidas precauções, ou seja, 

seu trabalho é inquestionável tudo é feito como deve ser, por isso a Vereadora 

acredita que colocar uma outra pessoa não capacitada no lugar pode prejudicar 

os serviços, alertando que a servidora cujo concurso é para o cargo de 

recepcionista será a nova chefe do controle interno e não apenas membro 

lembrando que o servidor Francisco que já está como membro do controle 

interno segue na função, mas não ocupa o lugar de chefe do setor, além disso, 

a Vereadora ressalta que a Unidade de Controle Interno necessita de no 
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mínimo três servidores públicos concursados estáveis para desempenhar as 

funções, ou seja, só havia duas o que já é uma irregularidade, volta a frisar que 

considera a decisão uma grande injustiça que precisa ser revista com urgência 

se realmente vir a se concretizar, mas a Vereadora acredita que irá, enfatiza 

que a portaria de afastamento e de nomeação ainda não foi expedida e volta a 

frisar que isso não pode acontecer, até para que se mantenha a isonomia do 

bom funcionamento da Administração Pública do Município, reiterando que isso 

não pode acontecer e afirmando que eles, os Vereadores, com certeza não irão 

ficar indiferentes, cita que servidora Stela leu anteriormente as promessas que 

o atual Prefeito Municipal fez para os servidores públicos municipais, mas na 

opinião da Vereadora os servidores tem “memória curta” porque na realidade o 

atual Prefeito tirou muitos direitos dos servidores públicos atentando que ele 

nunca foi de escutar os servidores públicos, referindo que o ele passou os 

últimos 8 anos “engambelando” a comunidade dizendo que ele era novamente 

a “salvação” do Município desqualificando diversos Vereadores como ela, o 

Colega Pedro, o ex-colega Fofo, tudo com o intuito de passar para a 

comunidade a impressão de que ele é o “salvador da pátria”, ela refere ainda, 

que o atual Prefeito acredita ser o dono da Prefeitura, da cidade, das pessoas, 

do partido que funda, mas ele não é, quem é dono de tudo aquilo lá é a 

comunidade e os Vereadores irão fiscalizar sempre. Agradece a presença de 

todos enfatizando que a Casa Legislativa está sempre de portas abertas para a 

comunidade.  

O VEREADOR PEDRO SENIR FARENCENA saudou os presentes. Inicia 

explanando que ao longo desta semana esteve em visita a vários locais a 

pedido dos munícipes verificando as demandas e encaminhando os pedidos 

para as Secretarias competentes, principalmente os relacionados a Secretaria 

de Obras, explana algumas destas demandas; na rua Paulo Petry logo acima 

do “esquinão” existe uma estufa de moranguinho de 1200m2  a estufa hoje é 

responsável por uma produção média de 70kg/dia e vende toda a produção no 

Município, o Vereador aponta que o produto é de excelente qualidade, mas 

ocorre que a estrada que dá acesso a estufa é de péssima qualidade e os 

pequenos reparos que são feitos sutem pouquíssimo efeito, portanto o 
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Vereador esteve em conversa com o Secretário de Obras que foi até local 

verificar a situação para que se possa melhorar as condições da estrada 

facilitando o trabalho de transporte da produção de morangos, enfatizando que 

este é um importante incentivo a ser dado para o setor da agricultura. 

Menciona que esteve na entrada de acesso a ERS020 na localidade de Rodeio 

Bonito, mais precisamente no local que dá acesso a entrada das terras que 

pertencem ao Dr. Paulo, conhecido como acesso as furnas e onde circulam os 

ônibus escolares apontando que as estradas no local estão em péssimo 

estado, é sabedor de que o período das chuvas não ajuda, mas pediu uma 

atenção especial por parte do Secretário de Obras nos locais em que o 

transporte escolar passa realizando melhorias imediatas nestas locais para que 

as crianças não corram riscos, pois as estradas do interior além de serem 

perigosas em seus cursos tornam-se piores pelo seu estado de conservação, 

enfatiza que  o Secretário mostrou-se solicito referindo que irá atender as 

demandas trazidas pelo Vereador, outra reivindicação feita pelo Vereador foi a 

respeito da ”pinguela” que dá acessa a residência do pai do Sr. Erni em frente 

ao 12 de janeiro, conta que recebeu uma ligação relatando que havia duas 

tabuas quebradas no local, ao verificar afirma que a situação realmente está 

necessitando de atenção, refletindo que são coisas pequenas e que podem ser 

feitas  e que representam muito para a comunidade, pois evitam acidentes que 

podem ser graves solicitando então o conserto urgente da “pinguel”, ainda, 

solicitou conserto de boca de lobo em frente a sociedade 12 de janeiro conta 

que ela esteve obstruída por um tempo e foi feita uma canalização no local 

onde posteriormente foi construída uma residência em cima desta canalização, 

ocorre que agora existe a necessidade de se realizar um estudo para a retirada 

desta canalização sem que afete a moradia, porém a água e o esgoto está 

correndo a céu aberto na rua que dá acesso a frente da sociedade 12 de 

janeiro, outra reivindicação bastante cobrada e que ele foi verificar é a questão 

das rosadas que estão muito lentas, ele informa que este serviço é feito pela 

empresa terceirizada, porém solicitou que fosse dada atenção a esta demanda 

que não é apenas central mas também dos bairros, pois com a chegada do 

verão a demanda torna-se ainda mais necessária e complicada porque o 



9 
 

crescimento é rápido e a proliferação de insetos aumenta consideravelmente 

atingindo diretamente a saúde e o bem-estar dos munícipes. Com relação a 

realocação da Servidora Municipal Nina Mapelli sendo está afastada das suas 

funções como chefe titular da Unidade de Controle Interno, o Vereador 

identifica a atitude como injusta e descabida, na opinião dele o chefe da 

Unidade de Controle Interno deveria ser um servidor com concurso especifico 

para a função, ou seja, que o Poder Público Municipal promovesse um 

concurso abrindo o cargo especifico de chefe da Unidade de Controle Interno, 

justificando isso pela necessidade de haver pessoas especializadas no 

desempenho da função, refere que a Servidora Nina Mapelli tem total 

capacidade e é especializada neste setor, mas para que não volte a ocorrer o 

que está correndo hoje, que é retirar uma pessoa com total competência na 

sua função e substituí-la por alguém não tão capacitado e sem experiencia na 

função, refletindo que o pior nisso tudo é que informação que o Vereador 

possui é de que este outra servidora sem a devida capacitação irá ocupar o 

lugar de chefe da unidade de controle interno, endossando as palavras da 

colega Vereadora Marisa, ele identifica que dentro da norma/lei a unidade de 

controle interno trabalha a serviço do Tribunal de Contas do Estado e irá fazer 

os apontamentos necessários ao gestor municipal para que as coisas ocorram 

da forma mais correta possível, resumindo, o servidor responsável pela chefia 

da unidade de controle interno é uma espécie de fiscal do TCE, ou seja, o TCE 

fiscaliza os Poderes Executivo e Legislativo através do trabalho que é 

desempenhado por este servidor, por estes motivos ele considera este um 

ponto muito complicado porque as pessoas não podem ser vistas como 

partidárias neste sentido e sim possuir servidores competentes para trabalhar 

nestes setores sendo esta a principal questão, não podendo jamais conceder 

estas função sob o olhar político, assim como é feito no privado em que a 

competência é prioridade nas contratações para que haja apenas o 

desempenho do trabalho a ser feito, ou seja, é disso que o Poder Público 

necessita que o Poder Executivo na pessoa do gestor olha para as pessoas e 

tenha uma visão de competência sob o servidor escolhido, devendo este 

permanecer no setor quando se mostrar eficiente e competente para a função e 
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quando houver alguma discórdia relacionada ao trabalho que vem sendo 

realizado que haja dialogo entre as partes, conta uma situação que vivenciou 

em uma farmácia do Município na qual ao chegar ao local presenciou o gerente 

do estabelecimento repreendendo a balconista de forma pública e expondo 

suas palavras grosseiramente ao chegar ele sentiu-se no dever de repreender 

atitude do gerente referindo que este devia ter feito as considerações a 

funcionária de forma privada e evidenciando que assim deve ser também no 

serviço público procurando sempre um dialogo que resulte no bom 

entendimento e na compreensão de ambos os lados. Registra que as 

Comissões permanentes da Casa Legislativa irão reunir-se nesta semana para 

avaliar os projetos em tramitação levando em consideração as demandas 

trazidas até a Casa pelas categorias envolvidas nos projetos. Agradece a 

presença desejando uma abençoada semana de todos na presença de Deus.   

NA ORDEM DO DIA 

O presidente colocou em discussão e votação um a um os Projetos de Leis 

Municipais nº 3.686, 3.687, 3.688, 3.689, 3.690 e 3.691 e estes foram, um a 

um, aprovados por unanimidades. Na próxima Sessão teremos Tribuna do 

Povo com o Sr. Davi Antônio Brondoni Junior e a Sra. Lucieli Descovi, falando 

sobre os Projetos de Leis 3.674 e 3.675. Não havendo mais nada a tratar o 

presidente convidou a todos para virem à próxima Sessão Ordinária dia 12 de 

novembro de 2018, às 19:00h, e encerrou está Sessão Ordinária. Três 

Coroas/RS, 01 de novembro de 2018 

 


