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Ata nº 2.354, de 12 de novembro de 2018. 

38ª Sessão Ordinária 

Aos doze dias do mês de novembro 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 

informou que tem na Mesa a Prestação de Contas do Sindicato, referente a 

Escola de Sapateiros mês de outubro e seguir colocou em discussão e votação 

as atas nº 2.352 e 2.353 dos dias 29.10 e 01.11, respectivamente, e estas 

foram aprovadas por unanimidades. 

NA MATÉRIA DE EXPEDIENTE 

Of. nº 380/2018 do Município de Três Coroas; Of. nº 386/2018, do Município de 

Três Coroas; Of. nº 051/2018, da Fundação Hospitalar Dr. Oswaldo Diesel; 

Indicação nº 020/2018, do Vereador Hilário Iluir Behling: “Solicita que seja 

colocado um telhado com banco, nas paradas de ônibus regulares e também 

nas paradas onde são recolhidas as pessoas que vão ao médico" ; Projeto de 

Lei Municipal nº 3.695, de 05.11.2018, “Institui o Programa de Recuperação 

Fiscal – REFIS MUNICIPAL com a concessão de benefícios para pagamento 

de débitos tributários e não tributários, inscritos em dívida ativa, e dá outras 

providências”; Projeto de Lei Municipal nº 3.696, de 06.11.2018, “Autoriza 

abertura de Crédito Especial, dá recursos para cobertura e outras 

providências”; Projeto de Lei Municipal nº 3.697, de 08.11.2018, “Dá 

denominação a Rua do Município de Três Coroas”.  

NO HORÁRIO DE EXPEDIENTE  

A VEREADORA MARISA DA ROSA AZEVEDO saudou os presentes. Inicia 

parabenizando sua Colega a Vereadora Oneide Petry pelo seu aniversário 

comemorado no ultima dia 04 de novembro desejando a ela bastante saúde 

que sempre tenha coisas boas em sua vida, pois a Colega é uma pessoa que 

possui um grande espirito comunitário desejando que ela nunca desista de 

suas lutas frisando que momentos difíceis todos tem, mas que estes não duram 

para sempre e um dia a bonança vem, deseja que a colega faça planos crie e 

recrie motivos para ser feliz junto da sua família, parabeniza também a 
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servidora da Câmara Srta. Elisa que também esteve de aniversário no ultimo 

dia 10 de novembro. Com relação ao Projeto de Lei Municipal 3.695 que visa a 

realização do “refis municipal” ela gostaria que a Câmara solicitasse através de 

ofício a informação do montante da divida municipal atualizada com relação 

aos impostos locais - (IPTU), ou seja, a relação financeira dos inadimplentes 

com os impostos municipais, não citando um caso de desvio por parte de um 

ex-servidor do Município identificando que este valor desviado nunca mais irá 

retornar para os cofres públicos e hoje na realidade esta é a maior dívida ativa 

do Município, ela quer apenas a relação financeira do montante da dividas dos 

impostos. Cita que foi procurada por três/quatro munícipes que lhe informaram 

uma demanda a qual a Vereadora deu total razão aos solicitantes, pois no 

ponto de vista dela trata-se também de uma questão de segurança, ela já havia 

citado em Sessão Ordinária anterior que ela gostaria de saber exatamente em 

quais pontos da cidade serão instaladas as câmeras de vigilância, explica, na 

rua: Bom Jesus próxima a capela Santo Aquiles foi solicitada a instalação de 

uma destas câmeras de monitoramento, enfatizando que isso traria maior 

segurança os familiares durante os velórios de seus entes queridos 

principalmente no período da noite em que as famílias costumam ficar mais 

sozinhos na madrugada, e acima de tudo, um fato que vem ocorrendo a muito 

tempo que é o furto de flores no cemitério citando que antes do feriado de 

finados várias famílias limparam os túmulos de seu entes queridos deixando 

tudo florido com arranjos de flores de plástico muito bonitos e quando 

retornaram para visita os túmulos no dia 02 de novembro – feriado de finados 

os arranjos já haviam sido furtados, voltaram a colocar arranjos novos que na 

semana seguinte novamente foram furtados, diante de todo o exposto ela 

acredita portanto que uma câmera de monitoramento no local seria necessária 

coibir este tipo de ação e também para dar maior segurança aos familiares nos 

na capela mortuária, além disso ela é sabedora que antigamente os portões 

eram sempre fechados e hoje em dia já não são mais, ela lembra que a anos 

atrás chegava determinado horário alguém responsável ia até o local trancava 

os portões e retornava na manhã seguinte para abri-los hoje já não é mais 

assim e os portões passam a madrugada toda abertos, relembra ainda de um 
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pedido que fez ao Ex-Prefeito Rogério Grade para que fosse instalados 

refletores no local o pedido foi atendido e isso ajudou bastante a inibir ações de 

vândalos, mas infelizmente o furto de flores é uma queixa de vários munícipes. 

Comunica sua participação no evento da Escola Municipal Candido Rondon 

juntamente com os Colegas Francisco e Irineu e solicita que a Secretária da 

Educação Sra. Viviane Rothe, lembrando que a Secretária de Educação do 

Município atingiu a meta da nota do IDEB – Índice de Desenvolvimento da 

Educação Básica, frisando então, que a Escola Candido Rondon do Bairro Vila 

Nova, lembrando que nos cinco anos da edição do “Professor Inovador” do 

Vale do Paranhana foi a primeira vez que uma Escola do Município vencedora 

neste prêmio, o projeto é da professora Rosana Soares, a Vereadora lembra 

que todos os anos houve participações das Escolas do Município, e nunca 

haviam ganhado o premio e este ano foram um dos  vencedores enfatizando 

que este é um trabalho de equipe e que merece ser reconhecido, cita que 

outros nove projetos de Escolas do Município foram finalistas na disputa, mas 

volta a reiterar que em cinco anos da edição do evento está a primeira vez que 

uma escola do Município leva o prêmio, portanto ela solicita que a Secretária 

em nome da Secretaria de Educação envie um oficio a Escola parabenizando-

os por está conquista. Com relação ao projeto de lei municipal 3.697 que visa 

dar nome a ruas do Município em homenagem aos pais da Sra. Erci Petry 

Stumpf, ela refere que o loteamento em homenagem a família “Stumpf” foi 

inaugurado no dia 19 de abril de 2018 e somente agora é enviado para a 

apreciação desta Casa Legislativa o projeto que visa nomear as ruas, apontado 

que na verdade o Poder Executivo “teve” que mandar o projeto e afirma que o 

projeto não foi enviado antes porque a indicação destes nomes para serem 

homenageados partiu dela na posição de Vereadora do município, ou seja, não 

foram enviados antes porque ela foi a idealizadora da indicação a pedido da 

família, lembrando que agora que o projeto foi enviado os vereadores irão votar 

pela aprovação, mas questiona, porque tanto tempo se poderia ter enviado 

antes para que quando o loteamento fosse inaugurado os nomes das ruas já 

estivessem lá aprovados pela Câmara, ela enfatiza que querendo ou não 

querendo o Poder Executivo foi “forçado” a enviar o projeto porque a lei 
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determina que o projeto seja enviado para esta apreciação da Casa Legislativa, 

mas relembra que a indicação foi enviada ao Poder Executivo entre no mês de 

fevereiro ou março de 2018 reiterando que o projeto com certeza será 

aprovado. Quando ao novo horário de funcionamento dos serviços da 

Secretaria de Obras/garagem a Vereadora diz que as queixas continuam e que 

a maioria prefere que volte a vigorar o antigo horário, ela diz ser sabedora que 

esta questão já está sendo tratada pela Promotoria Pública. Solicita que a 

Secretaria da Câmara de Vereadores forneça uma cópia física da prestação de 

contas do hospital e que esta fosse dada a cada um dos Vereadores, referindo 

que não é para poupar nos xerox também, porque ela acredita que é 

importante que cada um tenha uma cópia sua para poder realizar suas 

observações e possam fazer apontamentos juntamente com o profissional 

Contador da Câmara de Vereadores Sr. Juares da Silva. Parabeniza o 

Secretário Jonas Fetter que atendeu o pedido de revitalização de algumas 

pracinhas de recreação do Município, identificando que todas aquelas que o 

Secretário havia citado que seriam recuperadas realmente passaram pelas 

obras de melhoria, a Vereadora esteve em visita a pracinha do bairro sander 

referindo que essa esta muito bonita, informa ainda que será colocada uma 

pracinha nova no Morro do Raul, além disso ela reivindica atenção e melhorias 

as pracinhas do vilão e da rua Taquara, todavia ele teria informado a 

Vereadora que a manutenção destas duas pracinhas possivelmente ficarão 

para o ano que vem por falta de verbas, mesmo assim ela enfatiza que a rua 

Taquara com certeza precisa de uma pracinha nova para o lazer das crianças 

do bairro além de um espaço para as famílias tomarem chimarrão salientando 

que a indicação para que isso seja feita já está sendo montada e será 

apresentada antes do final do ano. Ela informa que haverá gincana no final do 

ano, mas para a decepção de todos que são gincaneiros como ela parece que 

o apoio da Prefeitura Municipal será muito pequeno, ela relembra que não 

entrou com a indicação em homenagem ao seu amigo e colega de gincana 

Vitor, pois os gincaneiros se reuniram a conversaram com ela informando que 

a gincana terá o nome de Vitor Roberto Wissmann, mas ela refere um total 

descontentamento referindo que eles terem que arrecadar verbas com rifas e 
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ainda pagar parte do evento para que ele se realize dentro do Município é algo 

muito triste, ela diz ser sabedora de que existem outras prioridades, mas que 

determinados eventos de lazer deveriam ser preservados, porque na realidade 

ela acredita que gincana é cultura é um resgate da história, apesar de hoje em 

dia haver internet, relembrando que no “seu tempo” na década de 80 os 

estudantes da Escola 12 de maio não contavam com as internet, mercado livre 

e outras facilidades, mas afirma que isso não tirou a vontade de participar 

daqueles que gostam de gincana relembram que eles (os gincaneiros) 

participam de praticamente todos as gincanas do Estado, citando algumas 

como: Charqueadas, São Jeronimo, Vacaria, Picada Café, Nova Petrópolis, 

Taquara, Igrejinha, ou seja, eles participam das gincanas de região e fora dela, 

lembrando que a próxima será no Município de Capela de Santana, e ela 

lamenta muito que realmente a Prefeitura Municipal não dê um apoio maior ao 

evento. Agradece a presença desejando uma abençoada semana a todos.  

A VEREADORA ONEIDE SEVERINA PETRY saudou os presentes. Inicia 

relatando que na semana passada esteve em viagem com o grupo de idosos 

até o Estado de Santa Catarina para visitar a cidade de Gravatal explana que 

na viagem ocorreu tudo bem, com exceção de um fato isolado que uma das 

idosas sentiu-se mal e precisou ser levada até o hospital, a idosa foi atendida e 

o restante do passeio transcorreu normalmente. Informa que recebeu queixa 

via contato telefônico pedindo que ela fosse até o cemitério, na ligação ela 

informou a munícipe que não estava na cidade naquele momento, mas que 

assim que retornasse de viagem atenderia a solicitação e iria até o cemitério, 

na manhã de hoje ela foi verificar a demanda, todavia a acredita que cada 

familiar/parente que possuem seus entes queridos enterrados no cemitério 

deveriam ter ao menos consideração por seus mortos e serem limpar o espaço 

que lhes cabe, principalmente no setor das chamadas “gavetas” pois o lugar 

encontra-se imundo e infestado de baratas, realmente uma vergonha, mas a 

Vereadora deixa claro que não está culpando a Prefeitura Municipal referindo 

que eles também não podem fazer tudo, voltando a frisar que os familiares 

precisam ter consciência de suas obrigações com os seus entes falecidos, 

relata que em um túmulos havia muitas coroas de flores ocorre que com alguns 



6 
 

ainda possuem o habito de acender velas em homenagem os mortos estas 

coroas vieram a “pegar fogo” incendiando o tumulo que ficou todo queimado, 

além disso ela refere que a questão da infestação das baratas é algo muito 

grave, pois está atingindo as residências localizadas atrás do cemitério, diante 

do exposto ela acredita que eles (os Vereadores) devem informa-se sobre 

quais medidas é possível tomar para que se providencie uma solução para este 

problema o mais rápido possível. Fax uma denúncia que inicialmente estaria 

sendo tratada como um “boato”, mas ela garante não se tratar de um boato e 

sim de uma verdade, explanando que um automóvel modelo meriva de cor 

branca que abordou três crianças em frente a Escola Luterana, frisa que o fato 

não ocorreu em escolas municipais ou estaduais e sim na escolinha luterana 

no sábado a tarde, as crianças conseguiram “se proteger” em um mercadinho 

do bairro, quando munícipes foram atrás do veiculo que era dirigido por um 

senhor descrito como “um senhor gordo” já não encontraram mais pistas do 

suspeito, a Vereadora afirma que foi a mãe de uma das crianças que relatou a 

ela pessoalmente o ocorrido, não sendo o fato fofocas de boca a boca de rua, 

ou seja, isso está realmente acontecendo em Três Coroas e não são somente 

boatos são fatos verdadeiros, ela confirma que enviou uma gravação 

totalmente verdadeira relatando o ocorrido para a confirmação da verdade, 

enfatizando que os pais, principalmente aqueles que possuem filhos em idade 

escolar precisam ficar muito atentos, pois a situação realmente requer atenção 

e preocupação. Agradece a presença de todos desejando que voltem sempre. 

 NA ORDEM DO DIA 

O presidente informou que encaminhará a Indicação nº 020/2018 ao setor 

competente. Colocou em discussão e votação um a um os Projetos de Lei 

Municipal números 3.692 e 3.693 sendo ambos aprovados por unanimidades. 

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

próxima Sessão Ordinária dia 19 de novembro de 2018, às 20:00h, e encerrou 

está Sessão Ordinária. Três Coroas/RS, 12 de novembro de 2018.  

 

 


