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Ata nº 2.357, de 03 de dezembro de 2018. 

41ª Sessão Ordinária 

Aos três dias do mês de dezembro 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 e pediu 

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

Colocou em discussão e votação a ata nº 2.356 do dia 26.11, sendo esta 

aprovada por unanimidade. 

NA MATÉRIA DE EXPEDIENTE 

Convite da 1ª Feira do Conhecimento, da Escola Olavo Bilac, dia 06.12.2018, 

das 18 às 21 horas; Convite para a formatura dos alunos da Escola Balduíno 

Robinson, dia 10.12.2018;  Convite para o encerramento do ano Letivo da 

E.M.E.I Remito Rene Haack, dia 18.12.2018, às 19h:15minutos, no Centro de 

Cultura; Ofício nº 397/2018 do Poder Executivo Municipal sobre o Projeto de 

Lei Municipal nº 3.700; Projeto de Lei Municipal nº 3.707 de 23.11.2018, “Os 

restaurantes, lanchonetes, bares e estabelecimentos similares que manipulam 

alimentos e bebidas em geral, ficam obrigados a fornecer canudos 

biodegradáveis devidamente embalados de forma individualizada e hermética.”; 

Projeto de Lei Municipal nº 3.708 de 26.11.2018, “Concede título de Cidadão 

Emérito do Município ao Sr. Rui Pedro Selbach"; Projeto de Lei Municipal nº 

3.709 de 27.11.2018, “Cria o Plano Diretor de Mobilidade Urbana do Município 

de TRÊS COROAS - RS"; Projeto de Lei Municipal nº 3.710, de 27.11.2018, 

“Altera a tabela constante no Caput do art. 5º e revoga os § 1º e § 2º do mesmo 

artigo, todos da Lei Municipal nº 2.213, de 23 de dezembro de 2002 – que 

institui no Município de Três Coroas a contribuição para custeio da iluminação 

pública"; Projeto de Lei Municipal nº 3.711, de 29.11.2018, "Estima a receita e 

fixa a despesa do Município de Três Coroas para o exercício financeiro de 

2019".  

NO HORÁRIO DE EXPEDIENTE 

A VEREADORA MARISA DA ROSA AZEVEDO saudou os presentes. Inicia 

informando que ela juntamente com os colegas Vereadores Irineu, Hilário, Kiko 
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e Pedrinho participaram do evento no Município de Igrejinha destacando que 

este foi muito bem organizado sendo muito produtivo ouvir os depoimentos de 

algumas pessoas que foram responsáveis por desenvolver o setor do turismo 

em Igrejinha as margens da ERS115 um dos depoimentos foi dado pelo Sr. 

Tiburcio Grings, um empresário ligado ao setor de vestuário e outro ligado ao 

turismo rural, ela enfatiza que todos são belos exemplos apontando que eles, 

como Município de Três Coroas também devem seguir neste caminho, durante 

o evento foi apontada as estatísticas do movimento que existe na rodovia 

ERS115 em direção aos Municípios de  Gramado e Canela, sendo realmente 

muito grande, informa ainda que sairão outros investimentos no complexo Alles 

Blau, a Vereadora aponta que se há cada dia mais investimento isso significa 

que existem resultados positivos nos empreendimentos feitos as margens da 

ERS115 ou não seriam feitos novos investimentos, ela acredita que o Município 

de Três Coroas também precisa buscar este caminho e pincipalmente 

aproveitar esta “fatia” do mercado, visto que o Município de Três Coroas possui 

o maior turismo religioso da região através do Centro Budista que recebe por 

mês em torno de 30 a 35 mil turistas que visitam o local, ainda, o Município 

dispõe de ambientes propícios para a pratica do eco turismo como o  rafting 

além do grande potencial para a criação da chamada “rota rural”, ou seja, 

seguir o exemplo da cidade vizinha Igrejinha e explorar todo o seu potencial 

turístico não fazendo do Município de Três Coroas somente uma rota de 

passagem e sim algo atrativo que as pessoas tenham vontade de conhecer 

entrando e conhecendo a cidade, enfatizando que o Município de Igrejinha já 

está conseguindo este feito com os empreendimentos que foram feitos as 

margens da rodovia ERS115. Com relação as reclamações recebidas sobre a 

pracinha de recreação do bairro Sander, ela informa que estive em visita ao 

local juntamente com os colegas Vereadores Irineu e Oneide, o problema maior 

esta na parte dos decks  que estão com muitas tabuas soltas, ela enfatiza que 

a pracinha recém revitalizada e muito bonita fica junto aos decks, mas são 

justamente os decks que agora precisam de uma manutenção devendo ser 

pregadas algumas tábuas, outras substituídas o local apresenta muitos 

buracos, além disso a Vereadora reforça que o local é frequentado por crianças 
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por isso necessita de um cuidado redobrado, ou seja, realizar ao menos o 

mínimo necessário como a substituição das tábuas podres, pois na realidade a 

pracinha de recreação fica em uma parte anexa ao pequeno deck ela informa 

que esta manutenção já foi solicitada, mas infelizmente as melhorias ainda não 

ocorreram. Informa que a atual gestão Municipal realizou a compra de 03 (três) 

novos automóveis modelo SPIN para serem utilizados na Secretaria da Saúde, 

todavia ela refere que os Vereadores estão em dúvida e vem sendo 

perguntados nas ruas sobre a verba com a qual foram adquiridos estes 

veículos, ela diz ser sabedora que a verba deriva de parte de uma emenda 

parlamentar que foi suplementada com recursos próprios, porém ela requer 

que através de oficio a Casa Legislativa solicite informações ao Poder 

Executivo Municipal sobre a totalidade da verba utilizada na compra dos 

automóveis. Com relação a entrada do projeto de lei municipal nº 3.711 que 

define o orçamento para o ano de 2019 – LOA 2019, cita que esteve presente 

na Audiência Pública do Poder Executivo que discutiu o projeto juntamente 

com os colegas Vereadores Hilário, Kiko e Oneide, mas como todos sabem o 

orçamento é apenas uma expetativa ele pode vir a se concretizar assim como 

pode não confirmar, a LDO – Lei de Diretrizes Orçamentárias aprovada por 

este Casa veio para apreciação com um valor de R$83.249.439,59 (oitenta e 

três milhões duzentos e quarenta e nove mil quatrocentos e trinta e nove reais 

com cinquenta e nove centavos) e o LOA – Lei de Orçamento Anual chega a 

Casa Legislativa para apreciação com um valor de menor ficando em 

R$80.375.321,62 (oitenta milhões trezentos e setenta e cinco mil trezentos e 

vinte um reais e sessenta e dois centavos) a Audiência Pública foi apresentada 

pela Secretária da Administração e Fazenda Sra. Roseli Weiler e pelo 

Tesoureiro da Prefeitura Sr. Renato Matte, a Vereadora explica que eles já 

possuem uma espécie de previsão que é feita através FAMURGS que estima a 

entrada ou não entrada destes recursos, citando que comparando as duas Leis 

Orçamentárias LDO e LOA, é possível perceber que o orçamento estimado 

reduziu em quase R$3.000.000,00 (três milhões de reais) sendo previsto para o 

ano de 2019 o valor de R$76.713.009,58 (setenta e seis milhões setecentos e 

treze mil nove reais com cinquenta e seis centavos), todavia, se este 
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orçamento realmente se concretizar haverá um aumento de 4.77% com relação 

ao deste ano de 2018, ela cita ter “achado” grande a capacidade de 

investimento prevista para o Município houve um aumento de 5.30% neste 

quesito, ou seja, isso é um sinal que sairão investimentos importantes para o 

Município se o orçamento vier a se concretizar. Sobre o projeto de lei municipal 

nº 3.709 que visa implantação do plano diretor de mobilidade urbana, ela dá 

certeza de que este não será apreciado pela Casa Legislativo ainda no ano de 

2018, pois se trata de um projeto bastante complexo que necessita inclusive da 

realização de Audiência Pública, os futuros Presidentes das Comissões Fixas 

da Casa necessitaram de profunda analise do mesmo inclusive no sentido de 

fazer acréscimos ao projeto confirmando assim que certamente esse só será 

apreciado no ano que vem. Lembra que este haverá gincana municipal, ela 

relembra que iria entrar com a indicação de que a gincana deste ano se 

chama-se Vitor Wissmann, mas após conversar com os líderes da Doze, ela foi 

informada que eles colocarão uma homenagem ao Sr. Vitor Wissmann em 

todos os troféus, ela assistiu ao show  na ultima sexta-feira na Av. Santa Maria 

no palanque da Popeye e da Doze, ela refere que foram shows com bastante 

criatividade que a surpreenderam de forma muito positiva dizendo que é 

preciso valorizar os gincaneiros e todos os envolvidos neste evento porque 

gincana é um pouco do resgate da história e da cultura do Município e 

principalmente uma integração lembrando que aqueles que gostam de gincana 

sabem que isso também é importante porque movimenta a cidade nesta edição 

serão duas equipes e as homenagens ao Sr. Vitor Roberto Wissmann já 

começaram na ultima sexta-feira quando foi exposta uma faixa com os dizeres 

“Para ti Vitor”, portanto ela pede que haja um incentivo as equipes participantes 

fazendo um grande movimento de integração. Traz para a tribuna um assunto 

que teria sido comentado pela cidade, a compra por parte do Poder Executivo 

Municipal de um aparelho novo de raio x para uso da Fundação Hospitalar Dr. 

Oswaldo Diesel,  mas ela não está bem a par da situação lembrando que nada 

disso foi comentado nas reuniões do Conselho Municipal de Saúde das quais 

ela sempre participa, enfatiza que essa aquisição não foi feita através da 

emenda parlamentar constitucional feita por alguns Vereadores desta Casa,... 
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Aparte do Vereador João Alberto Kunz; solicita que Casa Legislativa através do 

seu Presidente envie ao Poder Executivo Municipal um ofício requerendo 

informações sobre a compra deste aparelho novo de raio x e de onde vieram 

os recursos para realização desta, ou seja, se a compra foi realizada através 

da emenda parlamentar constitucional feita por alguns Vereadores da Casa 

Legislativa ou de onde vieram os recursos para esta aquisição.  

Retomada a fala da Vereadora Marisa, ela diz ao colega Vereador João que a 

informação que chegou até ela foi de que o valor desta aquisição ficou acima 

de R$100.000,00 (cem mil reais) e que não passou por processo licitatório, 

portanto acrescenta ao pedido do Colega que requer informações sobre como 

esta compra foi feita, ou seja, se o valor derivou da emenda parlamentar 

constitucional feita por eles, se veio através de recursos próprios ou ainda se 

derivou de algum recurso vinculado a Secretaria de Saúde, além disso solicita 

que venha descrito neste pedido se o novo aparelho já se encontra em efetivo 

funcionamento, para que possam divulgar esta informação de forma completa a 

toda a população porque infelizmente eles não ficam sabendo das informações, 

ela acredita que tudo que é feito de melhorias para a comunidade deve ser 

informado através de oficio a Câmara de Vereadores porque assim quando 

eles forem perguntados pela comunidade saberão responder com clareza e 

objetividade, reitera ainda, seu pedido de informação sobre a aquisição dos 

automóveis modelo SPIN, pois a informação que chegou até ela é de que 

teriam sido adquiridas com emenda parlamentar vinda através do Senador 

Lasier Martins se houve realmente suplementação com recursos próprios ou se 

o Município precisou entrar com alguma participação, ainda, enfatiza que todas 

os veículos são para uso da Secretaria de Saúde e realmente os carros atuais 

estavam sucateados e ela fica contente que tenham conseguido adquirir 

veículos novos, mas os Vereadores querem saber dos detalhes das compras, 

pois não veio nada para a Câmara de Vereadores nem através de projeto de 

lei, nem como informativo via ofício dando conta de todas estas informações. 

Agradece a presença de todos renovando o convite para que voltem sempre.  

O VEREADOR PEDRO SENIR FARENCENA saudou os presentes. Inicia 

informando que no último sábado esteve em reunião juntamente com o colega 
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Vereador Irineu sobre a associação dos deficientes físicos de Três Coroas, ele 

relembra que eles participaram da fundação da associação e na medida do 

possível vem sempre acompanhando os trabalhos realizados por eles citando 

que fazem parte da Diretoria da Associação o Sr. Gabriel Feiten assim como 

outros deficientes físicos e demais colaboradores, o Vereador passa a citar que 

a grande reclamação por parte da Associação é que muitos Municípios cujos 

Conselhos já estão formados estão totalmente legalizados citando o Município 

de Taquara como exemplo, além disso alguns destes Municípios integralizaram 

o conselho dos deficientes ao conselho dos esportes o Vereador explica que 

isso se dá em razão de facilitar o acesso destes deficientes ao esporte, mas 

infelizmente ocorre que aqui no Município de Três Coroas os conselhos estão 

“meia boca” necessitando que sejam regulamentados de forma oficial desde o 

inicio da sua formação para que estes possam buscar recursos junto ao 

Governo Federal e também emendas parlamentares que são enviadas aos 

Municípios para os conselhos que estão devidamente formalizados e estes 

recursos/emendas são destinadas diretamente ao conselho dos deficientes 

físicos apontando por exemplo que hoje o conselho de Três Coroas não possui 

um local adequado nem para realizar as suas reuniões informando que as 

reuniões eram feitas no Centro de Cultura, mas infelizmente por algumas 

divergências este espaço não lhes é mais cedido, isso ocorre porque o atual 

Presidente do Conselho Municipal dos Deficientes Físicos de Três Coroas é o 

Sr. Gabriel Feiten que recentemente teve sua lotação como Servidor público 

transferida, Gabriel é psicólogo concursado do Município e prestava serviços 

junto a Secretaria de Saúde sendo lotado no CAPS, ocorre que após uma 

decisão arbitrária ele foi simplesmente sem justificativa transferido para prestar 

seus serviços junto a Secretaria de Educação ou como diz o Vereador 

“simplesmente jogaram o rapaz para as escolas infantis”, ressaltando o 

Vereador ter sido isso uma atitude totalmente desumana,  além disso enfatiza 

que há um desrespeito muito grande com todos os demais membros do 

conselho informando que foi graças ao bom senso da Secretária de Educação 

e do Presidente da Câmara que foi cedido o espaço do Plenarinho da SMEC 

para que o conselho pudesse se reunir e realizar a sua reunião, ou seja, fica o 
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alerta para a grande dificuldade que este conselho está tendo em se manter de 

pé e nítida a exclusão que vem sendo feita por parte do Poder Executivo 

Municipal com relação a este conselho, diante de todo o exposto ele gostaria 

de solicitar ao Presidente da Casa Legislativa que em nome da Mesa Diretora 

da Câmara de Vereadores seja feito um ofício solicitando ao Prefeito Municipal 

que coloque em pratica a oficialização do Conselho Municipal de Deficiência 

Física para que eles possam buscar os recursos federais que são destinados 

exclusivamente para estes conselhos,... 

Aparte do Vereador Presidente Irineu; informa que esteve presente na reunião 

um membro da associação dos deficientes físicos do Município de Taquara e 

este explicou que no Município de Taquara os dois conselhos estão 

funcionando oficialmente com toda a situação legalizada e com isso eles 

conseguindo captar recursos federais através dos conselhos para uso dos 

próprios conselhos por isso a grande importância em oficializar esta situação.  

Retomada a fala do Vereador Pedro; passa a explanar sobre a participação 

dele com os demais colegas Vereadores no fórum sobre o desenvolvimento do 

Vale do Paranhana que ocorreu na cidade vizinha Igrejinha, ele diz que fica 

feliz quando participa destes evento em que é possível observar o 

entendimento que existe em Município como Igrejinha quanto aos 

investimentos necessários para o Município, explicando que na cidade de 

Igrejinha existe apenas um Vereador de oposição na Câmara, todavia foi 

justamente este Vereador que comandou toda a organização deste 

fórum/debate Regional, pois estiveram presentes autoridades de toda a região, 

como o Vice-Prefeito de Gramado, além de autoridade Estaduais, enfatizando 

que este Vereador mesmo sendo de oposição recebeu todo o apoio da 

Prefeitura Municipal e do Prefeito, ou seja, o Prefeito esteve ao lado do 

Vereador nesta iniciativa, enfatizando que assim Igrejinha consegue conquistar 

um entendimento entre Executivo e Legislativo que proporciona um importante 

crescimento para o Município, comentando que Igrejinha de alguns anos para 

cá deu uma alavancada no seu crescimento, o Vereador acredita que isso 

acontece porque o entendimento que existe entre Executivo e Legislativo 

indiferente de quem tenha sido eleito é o que leva o Município ao crescimento, 
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enfatiza que todos os setores crescem agricultura, comercio e todos os setores, 

reforça que os grandes empresários presentes citaram a importância da 

divulgação afirmando que esta é a arma do negócio exemplificando o que faz o 

Município de Gramado que é divulgar todos os eventos com um ano de 

antecedência, fazendo com que a rede hoteleira e gastronômica possam estar 

organizada para receber os turistas,  diante de todo exposto ele diz que 

gostaria muito que as coisas aqui no Município de Três Coroas fossem assim, 

que o Prefeito Municipal viesse ao encontro dos Vereadores e juntos eles 

encontrassem soluções para os problemas do Município e sugestões para o 

crescimento dele também, irem juntos em buscas de recursos que dessem 

uma alavancada econômica no Município, ou seja, que houvesse este 

entendimento entre Executivo e Legislativo enfatizando a importância que este 

entendimento representa para o Município, relembra de algo que vem pedido 

por grande parte dos Vereadores a muitas gestões que é a implantação de um 

ponto de informações turísticas  mostrando todos os atrativos que o Município 

possui atraindo o setor do turismo como um ponto forte ao desenvolvimento. 

Cita outra questão importante lembrando que no Município existe uma fábrica 

de chocolates da marca “tropical”, aproveita o ensejo para parabenizar a 

fábrica pela abertura da loja de chocolates no ultimo sábado, retoma o assunto 

explicando que o registro da fábrica de chocolate é no Município de Três 

Coroas, mas para vender não é fácil, agora se a fábrica tivesse registro em 

Gramado o produto praticamente se “vende sozinho” todo mundo compra, mas 

o chocolate produzido em Três Coroas é o mesmo produzido em Gramado, ele 

conta que estava na inauguração da loja de chocolates aqui de Três Coroas 

quando chegaram os donos da fábrica de chocolates da Florybal de Gramado 

que vieram prestigiar e incentivar a abertura da loja em Três Coroas que será 

comandada por familiares, ele salienta que isso precisa ocorrer entre os 

próprios Vereadores e também entre os munícipes o incentivo para que este de 

comercio permaneça em crescimento porque o produto é de muita qualidade, 

ou seja, cabe aos Vereadores, munícipes e todo o Poder Público incentivar o 

crescimento do Município em todos os seus setores. Informa que no ultimo 

domingo esteve visitando a comunidade de Padre Eterno Alto, existe um 
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projeto em tramitação na Casa que visa instituir o calendário de eventos do 

Município, ele cita que hoje irá aprovar este calendário da maneira como ele 

está, todavia ele acredita que este calendário é muito falho, e exemplifica 

dizendo que no domingo teve a oportunidade de conversar com as pessoas da 

localidade de Padre Eterno Alto e nestas conversas percebeu que estas 

comunidades estão repletas de eventos comunitários importantes e que a 

Prefeitura do local respeita rigorosamente estes eventos, ou seja, quando há 

eventos comunitários nas comunidades locais a Prefeitura Municipal não libera 

alvará para ocorrência de nenhum outro evento paralelo no mesmo final de 

semana com isso ocorre uma valorização de todos os eventos promovidos 

pelas comunidades, o Vereador aponta que isso é algo que falta aqui no 

Município de Três Coroas porque muitas vezes existem eventos paralelos em 

grande número, ou seja, quatro, cinco, seis bailes nos mesmos finais de 

semana e a Prefeitura libera licença de funcionamento para todos, ressalta que 

está uma questão que precisa ser revista que é preciso observar que os 

maiores prejudicados com esta grande quantidade de eventos simultâneos são 

justamente as entidades que os promovem, eles sabedores são sabedores 

disso, devido a grande quantidade de eventos que precisam participar e nos 

quais acabam não conseguindo prestigia por isso sugere que para o 

desenvolvimento do calendário de eventos do Município para o ano de 2020 

haja uma tentativa de unificação de alguns eventos, pois acredita que isso seja 

de extrema importância. Agradece a presença desejando uma abençoada 

semana a todos.  

O PRESIDENTE EM SUAS CONSIDERAÇÕES FINAIS SOBRE A TRIBUNA; 

ainda sobre o fórum/debate em que ele e alguns demais colegas Vereadores 

estiveram presentes, ele cita a fala do Vice-Prefeito de Gramado que ressaltou 

a importância que os Municípios de Três Coroas e Igrejinha tem para dar 

continuidade ao turismo de Gramado, pois como foi muito bem lembrado por 

ele próprio Gramado está ficando sem estrutura para seguir atendendo com 

qualidade a este público, ou seja, Gramado não consegue mais “acolher” a 

todo o publico que os visita com a mesmo qualidade e com isso eles irão 

acabar atendendo mal a este turista por isso precisam muito do apoio dos 
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Municípios de Três Coroas e Igrejinha, ou seja, é muito importante para 

Gramado “dividir” este público turístico com os Municípios de Três Coroas e 

Igrejinha até para que eles possam seguir recebendo estes turistas com a 

mesma qualidade de sempre, tanto Gramado como Canela colocaram-se a 

disposição de ambos os Municípios para auxiliar no que for necessário para 

alavancar este setor dentro destas duas cidades, para que possam voltar a 

crescer juntos.  

NA ORDEM DO DIA 

O Presidente colocou em discussão e votação, um a um, os Pareceres e os 

Projetos de Lei Municipal números 3.694, 3.699 e 3.706 e, um a um foram 

aprovados por unanimidade. Colocou em discussão e votação os Pareceres e 

o Projeto de Emenda à Lei Orgânica Municipal nº 004/2014 de 22.11.2018, em 

1ª votação e este foi aprovado por unanimidade por um a um dos Vereadores. 

Não havendo mais nada a tratar encerrou esta Sessão Ordinária convidando a 

todos para participarem da Sessão Ordinária do 10 de dezembro de 2018, às 

19:00h.  

 


