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Ata nº 2.358, de 10 de dezembro de 2018. 

42ª Sessão Ordinária 

Aos dez 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 

que o Chefe de Secretaria fizesse o momento espiritual. Colocou em discussão 

e votação a ata nº 2.357 do dia 03.12, e esta foi aprovada por unanimidade. 

NA MATÉRIA DE EXPEDIENTE 

Convite para Cavalgada do Bem dia 15.12.2018, a partir das 18:00h com saída 

do CTG Querência do Mundo Novo até o CTG Frederico Trott em Sander; 

Indicação nº 024/2018 dos Vereadores Hilário Iluir Behling, Marisa da Rosa 

Azevedo, Francisco Adams, Oneide Severina Petry, João Alberto Kunz e Pedro 

Senir Farencena, “Solicitam que se inclua no Orçamento através do Projeto de 

Lei ajuda as empresas que participam da FIMEC”; Ofício. Nº 402/2018 de 

04.12.2018, do Executivo Municipal; Projeto de Lei Municipal nº 3.712 de 

06.12.2018, “Autoriza o Poder Executivo Municipal a corrigir os débitos de 

origem tributária ou não tributária em percentual que específica, bem como a 

conceder desconto em percentual que específica para pagamento de IPTU, em 

parcela única, e dá outras providências.”.  

NO HORÁRIO DE EXPEDIENTE 

O VEREADOR HILÁRIO ILUIR BEHLING saudou os presentes. Inicia 

comentando que na última sexta-feira foi realizada a inauguração do novo 

sistema de vigilância do Município sendo colocado em funcionamento as 

câmeras de vigilância projeto o qual o Vereador considera louvável apontando 

ser esta uma demanda que vinha sendo cobrada a muito tempo pelos 

comerciantes e empresários da cidade, mas ele cita que em cima desta 

situação eles também receberam muitas criticas principalmente ele salientando 

que vários bairros ficaram de fora do projeto, diz que não vem ao caso citar 

quais bairros são estes comentando que muitas destas críticas vieram de 

munícipes do bairro quilombo em razão disso ele acredita que o projeto precisa 

ser revisto, pois para ser considerado o melhor do Estado quiçá do Brasil como 
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esta sendo propagandeado é preciso que haja um aprimoramento e que não se 

esqueça de nenhum dos outros bairros enfatizando que ele como munícipe e 

Vereador fica muito chateado quando vê determinadas localidades excluídas 

do projeto, diz que a Prefeitura Municipal deve ter conhecimento de que bairros 

são estes, não será ele a colocar em público as localidades desassistidas pelo 

projeto, mas deixa claro que a situação é extremamente complicada,... 

Aparte do Vereador Pedro; diz ter conversado com a Secretária da 

Administração e Fazenda do Município Sra. Roseli Weiler, assim como com um 

representante da Brigada Militar do Município que estavam presentes naquele 

momento além do Vice-Prefeito SR. Eraldo Araújo, estes relataram ao 

Vereador que nenhum bairro será deixado de fora do projeto e que os 

investimentos seguem para o próximo ano, e que a localidade de quilombo 

ficou de fora neste primeiro momento porque é um bairro que não apresenta 

problemas sendo dado prioridade aos locais mais difíceis, mas segundo o 

Vereador isso torna o problema maior, pois irão “migrar” para o local pessoas 

má intencionadas justamente por saberem que lá não há câmeras de 

monitoramento além do local virar rota de fuga, o Vereador ainda salientou a 

eles que se isso vier a acontecer a Administração Municipal responderá por 

isso.  

Retomada a fala do Vereador Hilário; ele confirma que não iria citar os bairros, 

mas como o colega Vereador Pedro já os citou como sendo os principais 

bairros desassistidos as localidades de quilombo e mundo novo III voltando a 

enfatizar que ele não deve ter sido o único Vereador a receber esta reclamação 

acreditando que outros colegas Vereadores também tenham recebido. Aponto 

outra situação da qual ele tem recebido reclamações e foi verificar inclusive 

vindo a falar com alguns policiais militares é a respeito do trafico de 

entorpecentes que anda ocorrendo na rua coberta localizada na praça central 

do Município a céu aberto, diz que até houve uma prisão em uma das noites da 

semana passada, mas a conclusão a qual a população está chegando é que o 

que está atraindo estes bandidos é a internet gratuita  que é disponibilizada na 

praça central, para o Vereador o sistema de wifi disponível no local deveria ser 

totalmente desligada a partir das 20:00h, informando que recebeu denúncias 
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de famílias que estavam em lazer na praça e estas afirmaram que ocorria 

trafico a céu aberto na tarde de ontem no local, enfatiza que isso se trata de 

uma situação muito grave que deve ser levada as autoridades locais para que 

eles possam estar mais atentos a situação, pois não adianta realizar prisões 

em casos isolados, além disso sugere que se coloque duas ou três câmeras de 

vigilância  a mais no local fazendo com que realmente estes atos sejam 

inibidos, pois a praça central é onde grande parte das famílias se reúnem para 

momentos de lazer como tomar um chimarrão e isso não está mais sendo 

possível fazer. Desculpa-se com a colega Vereadora Oneide por não ter 

comparecido ao evento, dizendo que infelizmente ele não pode viver só como 

Vereador, eles têm seus afazeres do dia-dia o trabalho ele como empresário 

precisa tocar os serviços da sua empresa. Comunica participação na Cantata 

de natal na ultima sexta-feira juntamente com outros colegas Vereadores, 

parabenizando a Escola pela organização do evento  salientado que tudo 

estava muito bonito e bem elaborado, no sábado esteve presente no bingo do 

sandense relatando que o pessoal está com uma luta muita grande, pois não 

estão recebendo apoio nenhum da Prefeitura Municipal, tendo a escolinha  que 

“se virar” de todas as maneiras  para conseguir se manter, com isso o Vereador 

acha que é preciso repensar algumas coisas, pois é muito bonito o projeto 

esporte campeão, mas também é preciso olhar para os bairros e para todos os 

outros projetos que ocorrem nestes, deixa claro que não tem absolutamente 

nada contra o projeto esporte campeão, mas que é preciso dar atenção a 

todos. Agradece a presença de todos.  

A VEREADORA ONEIDE SEVERINA PETRY saudou os presentes. Inicia 

declarando que deseja fazer um desabafo, relembrando que na última 

segunda-feira os Vereadores Marisa e Pedrinho falaram dos bailes que 

ocorrem domingo pela cidade, citando o evento que é promovido pela sua filha 

Daiane, reiterando  que não é ela que promove o evento e sim a sua filha e 

enfatizando que o evento promovido pela Srta. Daiana está todo legalizado e 

que se ela depender de uma festa que a sua filha promove, um baile dançante, 

relembrando que festas e bailes ocorrem todos os finais de semana pela 

cidade inteira e que se colegas não e que os colegas sabem muito bem disso, 
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além disso cita que o “seu baile”, que ela chama carinhosamente de seu, mas 

deixando muito claro não ser seu, e voltando a reafirmar que este evento está 

todo dentro da lei, como a lei exige, relembrando que no ano passado ela ficou 

meio ano lutando pelo alvará de funcionamento para poder realizar estes 

bailes, enfatizando e sugerindo aos Colegas que eles devem ir atrás de quem 

não tem nada legalizado citando que tem muitos bailes em sábados e domingo 

que são realizados de forma totalmente irregular e que os Colegas sabem 

muito bem disso, ainda, desabafa dizendo que os bailes são o “ganha-pão” da 

sua filha e que os Colegas querem fazer um projeto que vise proibir eventos 

paralelos ao calendário de eventos do Município, eles primeiro devem ir atrás 

de todos estes eventos paralelos que são realizados de forma irregular por toda 

a cidade, ou seja, ir atrás de todos os eventos paralelos na cidade e não 

apenas cobrar de uma única pessoa até porque haverá eventos paralelos todos 

os dias, diante do exposto ela salienta que eles são Vereadores devem 

trabalhar unidos porque se eles não trabalharem unidos eles não fazem nada e 

assim da maneira como as coisas estão feitas eles como Vereadores estão 

sendo muito criticados pelas ruas e o povo está fazendo isso com total razão, 

ouve-se pelas ruas que os Vereadores estão fazendo pouquíssimas coisas que 

não estão fazendo nada, ela reafirma que está indo atrás das demandas que 

lhe são pedidas e que algumas vezes é atendida outras não, portanto ela diz 

que não adianta vir na tribuna dar discurso disso ou daquilo é preciso agir, 

além disso, diz-se muita chateada, pois o grupo de sander o qual ela 

acompanha por 21 anos  foi mantido por ela durante um ano inteiro apenas 

com recursos próprios dela, pois na época ela tinha condições financeiras para 

isso, relatando que infelizmente hoje não pode, porque muitos saíram com 

muito dinheiro da antiga fábrica de calçados ONLY e eles ficaram sem, 

afirmando que a grande maioria sabe disso ou ao menos aqueles que tem “um 

pouquinho de cabeça”  sabem disso, cita ainda, que acredita que o grupo de 

sander é merecedor de um apoio tanto dos Vereadores do Município quanto do 

Prefeito e Vice-Prefeito, pois lá nunca eles tiveram apoio relembrando que ela 

lutou  20 anos  com todos os Prefeitos do Município para conseguir o prédio, 

eles ganharam aquele lindo prédio, mas agora é um entra e sai de pessoas, 
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todos tem as chaves e o prédio já foi arrombado quatro vezes nos últimos três 

meses portanto eles estão sem nada lá, ela relembra que na semana retrasada 

pediu ao Colega Hilário que desse uma passada lá, semana passada informou 

que hoje seria o encerramento de final de ano do grupo, infelizmente ela não 

tem apoio nenhum, mas não é preciso enfatizando que logo ela terá um local 

aonde ela posso levar os idosos, acreditando que com certeza Deus lhe dará 

forças para que ela siga dando continuidade ao seu trabalho voluntário, pois os 

idosos são a sua vida e a vida idoso o futuro de todos, relembrando que ela já 

é uma idoso e os Colegas que são mais novos um dia perceberão que eles 

precisaram de pessoas para trabalhar com eles, ela informa que hoje o grupo 

fechou que no local haverá apenas bingos, pois não existe nem mais uma 

panela que seja no local, foi roubado tudo só que infelizmente ninguém vai até 

o local para ver, mas se fosse algo relacionado a bailes de festas que 

estivessem acontecendo ali dai todos iriam, mas quando é um voluntariado 

pela comunidade daí não se tem apoio, reafirmando a sua crença de que eles 

como Vereadores precisam trabalhar mais unidos, juntos pela comunidade e 

não só criticar a Prefeitura e dizer que esta não faz nada, se não tem dinheiro 

não pode fazer e não é preciso dinheiro basta observar como as estradas estão 

feias cobertas de mato, visitem o cemitério que ela tanto pediu ajuda dos 

Colegas nas intervenções nas melhorias do cemitério do Município se 

questiona se algum dos Colegas ao menos foi visitar o local, respondendo ela 

mesma a sua pergunta, “ninguém foi ver”, por todo o exposto ela acredita que é 

preciso eles trabalharem unidos para ter algo para o Município porque ao 

chegarem aqui para a Sessão as coisas já estão decididas e alguns deles nem 

ao menos ficam sabendo, exemplificando que ela como Vereadora do MDB na 

hora de inscrever-se para a tribuna equivocou-se e se inscreveu no local 

destinado ao partido do PT, mas questiona qual é grande problema nisso, ou 

um mero erro de inscrição é tão grave assim, questionando se até isso preciso 

ser separado, e que é por estas mínimas coisas que Três Coroas não vai para 

frente porque existe uma divisão interna, ela diz que todos são Vereadores pela 

comunidade e não pelos partidos enfatizando que ela não foi eleita pelo MDB e 

sim por toda a comunidade, acreditando que eles nestes últimos dois anos de 
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legislatura devem trabalhar  mais unidos, citando que ela nem ao menos sabia 

que o Presidente Vereador Irineu era pré-candidato ao cargo de Prefeito 

Municipal para as próximas eleições, pois ela havia viajado naquela semana e 

para sua surpresa ao retornar leu a notícia no jornal, voltando a fazer 

questionamento e perguntando (— onde nós estamos, o que é isso?) pois 

todos eles são seres humanos reiterando que está muito triste e chateada com 

todas estas coisas que estão acontecendo, pedi perdão aos presentes que não 

tem nada a ver com isso, mas ela precisava realizar este desabafo porque ela 

está aqui apenas para ganhar os R$2.400,00 (dois mil e quatrocentos reais), 

pois ela não tem voz, relembrando que quando ela começou no ano passado 

não havia uma tribuna que ela não falasse, falava mal falava tudo atravessado 

só que o povo a elegeu assim falando tudo atravessado então não é porque ela 

fala dentro ou fora do “padrão” que ela é menos que algum dos colegas, não, 

pelo contrário  ela não é menos que nenhum deles aqui, ela é a mesma coisa 

talvez não tenha tanto dinheiro como alguns aqui tem mas ela é igual a todos 

aqui. Agradece a presença de todos.  

O PRESIDENTE IRINEU EM SUAS CONSIDERAÇÕES; saudou os presentes, 

manifesta-se no sentido de afirmar a colega Vereadora Oneide que nenhum 

dos colegas aqui dentro desta Casa Legislativa se acha “mais ou menos”, 

todos são iguais e colegas sendo muito importante entender isso, ainda, 

explica para que a colega Vereadora que ele não se declarou candidato ele 

apenas colocou seu nome a disposição como pré-candidato ao cargo de 

Prefeito do Município, assim como cada um dos Vereadores desta Casa 

certamente também é pré-candidato a uma das vagas de Vereadores, se não 

todos a grande maioria, portanto o Presidente deixa bem claro que não é mais 

ou menos candidato que nenhum dos outros colegas aqui, e volta a reiterar que 

colocou seu nome da disposição como pré-candidato assim como cada um dos 

Vereadores aqui desta Casa.  

A VEREADORA MARISA DA ROSA AZEVEDO saudou os presentes. Inicia 

dirigindo-se a colega Vereadora Oneide, manifestando que o desabafo da 

colega tem razão em algumas partes, mas em outras ela discorda, contando 

para a colega que o ela passou dentro desta Câmara, ela Marisa também já 
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passou por diversas vezes, mas ela nunca baixou a cabeça, por tudo que ela 

passou na Câmara de Vereadores de certa forma por certos colegas que hoje 

já não estão mais, inclusive presenciado pelo colega Vereador Irineu, se ela 

fosse considerar as várias injustiças que houveram em relação a sua pessoa já 

teria desistido da vida pública, mas como ela se considera uma guerreira 

seguiu em frente, tanto que na ultima eleição ela decidiu concorrer de última 

hora porque queria abandonar a vida pública, portanto praticamente não fez 

campanha e mesmo assim elegeu-se de novo, ainda, cita que quando falou 

sobre os bailes em sander não generalizou porque na realidade ela é franca 

em dizer para a colega que ela foi tão ingênua que ainda disse para a pessoa 

com quem conversava (— tem que dar força para os bailes da Oneide, porque 

faz uma vez por mês), e diz-se surpreendida quando a pessoa olhou para ela e 

disse ( — uma vez por mês? Ela faz todo domingo Nega), ela disse que 

respondeu francamente para a pessoa que não sabia e quando ela falou aqui 

em tribuna, ela disse que não falou de forma generalizada, apenas disse que 

quando tivesse a festa do Município de Três Coroas e a Expo Feira  a 

Prefeitura Municipal não poderia conceder alvará para ninguém, frisando para a 

Colega que ela não especificou o “baile da colega” não citou exemplo de 

ninguém aqui dentro não apontou o dedo para ninguém, voltando a reitera que 

somente disse que quando tivesse a Expo Feira, a Festa de Três Coroas e os 

eventos municipais que são de integração da comunidade estes deviam ser 

respeitados pelos demais, foi isso que ela falou, voltando a reiterar que não 

falou sobre o “baile da colega”, nem citou CTG, não citou ninguém, reafirmando 

que este é o seu ponto de visto e o que ela pensa, enfatizando que se 

restringiu a comentar sobre estes dois eventos da Prefeitura em específico que 

são a Expo Feira e a Três Coroas em Festa, e realmente ela sinceramente 

pensava que a colega fazia seus bailes apenas uma vez por mês, citando que 

a pessoa com a qual ela conversava inclusive a questionou perguntando (— 

mais como que tu não sabe) e ela respondeu (— eu juro que não sabia), tanto 

que defendeu a colega dizendo (— pô ela faz só uma vez por mês, como que 

nós não vamos dar uma força para o baile da Oneide, ela cuida bem dos 

idosos) e comenta que a pessoa olhou para ela porque viu que ela ficou 
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surpresa e disse (— ela faz todo domingo Nega) a Vereadora volta a dizer que 

jura por Deus que não sabia, ela pede desculpas por não ter ido lá e diz que 

não irá mentir, referindo que dava-se muito bem com o Sr. Luan se dá muito 

bem com a família dele faz tempo e infelizmente este fim de ano foi marcado 

por uma tragédia, morrendo na idade de 30 anos o Sr. Luan da mesma 

maneira que o seu irmão morreu há 8 anos atrás, e agora está mãe perde seu 

filho mais novo, comenta que teve que vir na Câmara de Vereadores e que na 

sexta-feira não esteve presente na inauguração do novo sistema de vigilância 

porque tinha um compromisso em Porto Alegre passando o dia todo lá, refere 

que como Presidente de Comissão ela não lê os projetos pelo celular e que 

todas vezes vem diretamente na Casa Legislativa para inteirar dos projetos 

para ler, telefona para o colega Vereador Kiko que sempre fica lhe cobrando 

reunião para discussão dos projetos em pauta e que desta vez marcou a 

reunião para as 18:15min, ligando ainda para os Colegas Irineu e Pedrinho 

sobre o projeto do IPTU  que entrou na sexta-feira para apreciação e os três 

decidiram que o projeto iria a leitura hoje o Vereador Irineu na condição de 

Presidente da Casa Legislativa e o Vereador Pedrinho e ela na condição de 

Presidentes das Comissões fixas da Casa, enfatizando que ser Vereador não é 

só na segunda-feira, ela também vai atrás de tudo que lhe é reclamado, não 

deixando nunca de ir verificar e cobra que as demandas sejam resolvidas, 

inclusive hoje cobrou sobre uma solução para a estrada da linha Três Coroas 

em que estão pedindo uma operação tapa-buraco, portanto volta a frisar que 

infelizmente não deu para estar presente no evento de sander, voltando a dizer 

que hoje estava muito atarefada, precisou vir até a Câmara para verificar os 

projetos, corrigir a ata, além de ir ao velório e ao enterro do Sr. Luan, 

comentando que somente foi para casa tomar um banho e já retornou para a 

Câmara de novo. Com relação ao projeto de lei municipal nº 3.712  que foi a 

leitura hoje será logo colocado em votação e com certeza será aprovado o 

aumento de 5.40% nos reajuste do IPTU, mas sobre isto ela faz uma reflexão, 

agora para realizar o aumento do IPTU o Prefeito Municipal somou os cinco 

índices  da inflação e fez a média já quando foi para fazer o índice para a 

reposição salarial dos servidores ele pegou apenas o menor índice e deu 
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apenas 1.89% em duas vezes, logico que ela irá aprovar o projeto até porque o 

Prefeito de repente tem que fazer as coisas destas forma porque senão ele 

poderá ser apontado por renuncia de receita, mas ela acha que está na hora da 

Prefeitura tomar uma atitude, pois por duas vezes já foi contratada uma 

empresa para fazer o levantamento do valor venal dos imóveis para cobrar um 

IPTU justo, mas na realidade até hoje isso não está acontecendo, isso sim é 

renuncia de receita, logico que se trata de uma medida impopular, mas o IPTU 

de Três Coroas é o mais barato da região citando que quando eles falam as 

pessoas acham “piada” o quanto se paga aqui em Três Coroas citando que os 

terrenos baldios pagam mais, portanto ela acredita que apesar de ser uma 

atitude impopular essa precisa ser feita. Declara que espera que os colegas 

Vereadores Roque e Chico Bala, acompanhem os demais colegas na Emenda 

Constitucional 86/2015 que se trata de uma previsão federal sobre o 

orçamento, ou seja, uma emenda impositiva que o Prefeito terá que cumprir 

ainda mais agora com a modificação feita pelos Vereadores através de uma 

Emenda a Lei Orgânica Municipal que passará na próxima Sessão Ordinária 

pela sua segunda votação, citando que todos os partido indiferente de siglas 

devem discutir o que é melhor para o orçamento, estas emendas devem ser 

destinadas as Secretarias de Saúde e Obras pedindo que todos sigam a “bater 

na tecla” da obra da ponte de quilombo. Com relação a inauguração do sistema 

de vigilância, ela cita que ninguém lhe comentou nada, mas se realmente 

alguns bairros ficaram de fora ela acha que isso não deveria ter acontecido, 

porque na realidade ali na rua: Bom Jesus onde tem os velórios os munícipes 

também já reivindicaram uma câmera de vigilância no local até para evitar o 

vandalismo no cemitério e dar uma maior segurança no período da noite para 

aqueles que estão velando seus entes queridos. Comenta que certos fatos lhe 

envergonham em Três Coroas contando que hoje esteve na lotérica e lá viu 

uma bota de bombeiro, pois os bombeiros estão fazendo a campanha “pedágio 

solidário” para a compra de um desencarcerador que será comprado usado, a 

Vereadora cita que o desencarcerador é um equipamento utilizado para retirar 

a vítima das ferragens na tentativa de salvar sua vida, ainda, fala que os 

bombeiros conseguiram um valor mais barato e estão fazendo este pedágio 
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para a aquisição, ressalta que esta compra é uma obrigação da Prefeitura, por 

se tratar de uma questão de vida, deixa claro que não está tirando o mérito da 

iniciativa dos bombeiros, mas diz ser vergonha de certos fatos, fazer pedágio 

para comprar um desencarcerador que diz respeito a vida na sua opinião é 

uma vergonha, ela acha que esta demanda dos bombeiros deveria ser 

atendida pelo Poder Executivo Municipal, relembrando que esta Casa 

Legislativa já pediu mais de uma vez para que esta demanda fosse atendida, 

mas também não obteve resposta positiva deixando bem claro que este fato já 

não é de hoje não é algo da atual administração e sim de todas as que 

antecederam, pois na gestão do Ex-Prefeito Rogério Grade a solicitação 

também foi feita e não foi atendida, ou seja, ela não está condenando o atual 

Prefeito por este fato, mas ela sinceramente ficou com vergonha porque o valor 

para a aquisição do equipamento é de R$30.000,00 (trinta mil reais) 

questionando porque que a Prefeitura não pode comprar este importante 

equipamento. Convida a todos para inauguração da Casa do Queijo que será 

na antiga sede dos Calçados Miúcha, o espaço foi comprado pelo Grupo do 

Desafio Jovem que o transformou em uma empresa de laticínios e fará a 

inauguração da Casa do Queijo. Comenta contente e com todo orgulho que a 

Equi Doze foi a vencedora da gincana municipal por pontuação superior a 3mil 

pontos, ela comenta que não gostou muito da equipe que organizou a gincana 

porque no seu ponto de vista ela fez tarefas que ela francamente achou 

“idiotas” que não tinham nada a ver com gincana, portanto aponta que é 

preciso rever a equipe organizadora, relembra que a gincana deste ano 

homenageou o Sr. Vitor Wissmann, tiveram que ser feitos rifas e outras 

promoções para que a gincana pudesse acontecer, mas aconteceu eles 

venceram de novo a homenagem está feita e o troféu de primeiro lugar esta na 

estante da Equi Doze, ela fala isso com muito orgulho, pois em 1984 ela foi 

fundadora da Equi Doze quando era Presidente do Grêmio Lítero-Cultural Rui 

Barbosa os primeiros lideres da Equi Doze foram ela e o Sr. Periquito 

relembrando que no primeiro ano em que eles formaram a doze eles já saíram 

vencedor. Faz um desabafo dizendo que concorda com a Colega Oneide pede 

desculpas, mas ela já passou por muitas coisas e neste ponto já esta “curtida” 
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como dizem. Agradece a presença desejando uma semana abençoada a 

todos.  

O VEREADOR ILÁRIO RELÁSIO BRINGMANN saudou os presentes. Inicia 

agradecendo a colega Vereadora Nega pelo presente de casamento que o 

casal recebeu dela, cita que eles gostaram muito do presente e que foi muito 

comentado nas ruas, agradecendo a colega de todo o seu coração em seu 

nome e em nome da sua esposa Denise. Declara que todos aqueles que 

acompanham os jornais e outros meios de comunicação estão cientes que uma 

das Secretarias da Administração Municipal tem se sobressaído já a muitos 

anos, a Secretaria de Educação e Cultura, o colega de bancada Vereador 

Roque que desde 2007 quando era Secretário da pasta já vinha desenvolvendo 

um trabalho que hoje começa a dar frutos e já vem dando frutos há algum 

tempo, enfatizando que a atual Secretária Sra. Viviane juntamente com o seu 

subsecretário Sr. Claudio seguem dando continuidade a este bom trabalho e 

estão recebendo prêmios importantes na área por puro merecimento, á eles e a 

todas as professoras e professores deste Município O Vereador deixa os seus 

parabéns, pois muitos destes profissionais foram premiados a poucos dias 

declarando que isso é muito bom e extremamente importante para o 

desenvolvimento do Município, ressaltando que a Secretaria da Educação e 

cultura é a secretaria que vem “segurando” um pouquinho da Administração 

Municipal que tem deixado a desejar, como ele mesmo cita não irá “tapar o sol 

com a peneira” nas áreas em que a Administração está “devendo”, ele defende 

a Secretaria da Educação e Cultura assim como também defende a Secretaria 

de Obras que com este novo Secretário Sr. Gustavo tem melhorado muito na 

sua modesta opinião, ao menos é dada atenção as demandas solicitadas  e 

todas as reivindicações que ele tem feito o Sr. Gustavo tem na medida do 

possível atendido, enfatizando que  não pede nada para ele e sim para a 

comunidade, cita que o Secretário anterior, foi uma escolha com a qual ele não 

concordou mais a sua opinião na época também não havia sido pedida sobre 

este secretário apesar de ter muito respeito por ele, mas como gosta muito do 

Sr. Gustavo precisa reconhecer que ele tem feito um excelente trabalho 

voltando a destacar então os serviços das duas Secretarias que na sua opinião 



12 
 

é motivo de grande orgulho para a atual Administração. Em relação as câmeras 

de vigilância ele enfatiza que quem ganha com esse sistema é toda a 

comunidade o investimento é alto, mas será diluído ao longos dos próximos 

cinco anos ele não sabe informar o percentual mensal a ser pago, mas será 

parcelado lembrando que o próximo Prefeito a assumir também deverá pagar 

pelo investimento no projeto, mas volta a enfatizar que este é um investimento 

em que toda a comunidade é beneficiada, todos ganham, ele particularmente 

gostou muito do que viu lá, estas câmeras tem tecnologia que dão um zoom de 

aproximadamente 300metros, ou seja, são equipamentos de primeira 

qualidade. Com relação ao desabafo da colega Vereadora Oneide o Vereador 

diz que a colega já tinha todo o seu respeito e continua tendo parabenizando a 

colega pelo desabafo e declarando que em partes ele pensa como a colega, 

pois acha que todos os Vereadores desta Casa Legislativa representam uma 

parte da comunidade independente de partidos acreditando que na Câmara de 

Vereadores eles precisam trabalhar deixando de lado a questão partidária e 

defender os projetos que são bons para o Município com isso defender a 

comunidade. Em relação aos eventos o Vereador cita que nesta época de final 

de ano existem muitos eventos, citando que alguns colegas estiveram no 

evento realizado na Escola de Quilombo, o qual ele também gostaria muito de 

ter ido, todavia ele estava presente em um outro evento que estava sendo 

realizado no mesmo horário no centro de cultura do Município assim como esta 

acontecendo um evento agora na Linha 28, portanto na medida do possível 

eles comparecem aos eventos, mas infelizmente não é possível se fazer 

presentes em todos. Passa a explanar sobre o projeto de lei municipal nº 3.707 

que prevê que os restaurantes, lanchonetes, bares e estabelecimentos 

similares que manipulam alimentos e bebidas em geral, fiquem obrigados a 

fornecer canudos biodegradáveis devidamente embalados de forma 

individualizada e hermética, o Vereador comenta que este projeto tem feito com 

que ele passe vergonha na rua, como todos sabem ele é uma pessoa ligada ao 

comércio e ele não precisava estar passando por isso partindo de onde partiu a 

proposta deste projeto, ele explica que uma coisa é uma praia que chega a ter 

100 mil pessoas na orla tomando caipirinhas, refrigerantes e largando 
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canudinhos pelo chão ou pela areia, outra coisa é o Município de Três Coroas 

ele pergunta aos colegas se algum deles já viu canudinhos espalhados pelas 

ruas da cidade porque ele nunca viu pelo contrário vê sacolas e copos 

plásticos, além de muitas outras coisas, diz que não irá comentar em tribuna o 

que tem ouvido pelos ruas porque não vem ao caso, mas tem passado 

vergonha, ele diz que respeita a opinião dos colegas independente de qual 

seja, mas ele desde já abre seu voto contrário ao projeto de lei nº 3.707 ele 

acredita que os Vereadores perderam uma grande oportunidade de deixar isso 

na gaveta, ainda, cita que o “camarada” idealizador do projeto fez o Ex-

Presidente da Casa Legislativa Vereador João Kunz  colocar em votação um 

projeto que pouco tempo depois precisou ser revogado na opinião do Vereador 

o responsável pela ideia deste projeto pensa apenas no seu próprio bolso, pois 

se o projeto de lei legislativa na época não tivesse sido revogado e Câmara de 

Vereadores ficaria impossibilitada de contratar a atual Assessora Jurídica, 

portanto ele declara que respeita as decisões da atual Administração Municipal 

tem um imenso carinho por todos eles, mas volta a reiterar sua postura em 

votar contrário ao projeto de lei municipal nº 3.707. Agradece a presença de 

todos.  

NA ORDEM DO DIA 

O Presidente informou que encaminhará a indicação nº 024/2018 ao setor 

competente. Colocou em discussão e votação, o Parecer e o Projeto de Lei 

Municipal nº 3.708, e este foi aprovado por unanimidade. Não havendo mais 

nada a tratar encerrou esta Sessão Ordinária convidando a todos para 

participarem da Sessão Ordinária do 17 de dezembro de 2018, às 19:00h.  

 


