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Ata nº 2.360, de 17 de dezembro de 2018. 

43ª Sessão Ordinária 

Aos dezessete 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 2.358 do dia 

10.12.2018, sendo esta aprovada por unanimidade. 

NA MATÉRIA DE EXPEDIENTE 

Convite dos Formando da Turma 191 da Escola Estadual Augusto Röennau, 

dia 19.12.2018, às 19h:30m, no Centro de Cultura; Convite dos Formandos da 

EJA da Escola Estadual 12 de Maio, para dia 21.12.2018, às 19h:30m, no 

Centro de Cultura;  Ofícios nº 414, 415, 416, 417, 419 e 420, do Município de 

Três Coroas; Ofício ADM nº 08, 13.12.2018, da Fundação Hospitalar Dr. 

Oswaldo Diesel; E-mail , 17.12.2018, do Tribunal de Contas do Estado, alusivo 

as comemorações do Natal.   

NO HORÁRIO DE EXPEDIENTE 

A VEREADORA MARISA DA ROSA AZEVEDO saudou os presentes. Inicia 

explanando que alguns colegas Vereadores inclusive ela foram “pegos de 

surpresa” com o convite para a homenagem que será feita ao Sr. Rui Selbach e 

acontecerá amanhã no salão nobre da Sede da Prefeitura Municipal, ela 

relembra que foi aprovada por esta Casa Legislativa uma lei enviada pelo 

próprio Poder Executivo que em seu anexo I do art.2º afirma que o Titulo de 

Cidadão Emérito que será concedido ao Sr. Rui, iria ocorrer em Sessão Solene 

a ser realizada na Câmara de Vereadores então na realidade ele não respeitou 

a própria lei que foi aprovada pela Câmara de Vereadores e enviada pelo 

Poder Executivo sob assinatura do atual Prefeito Sr. Orlando Teixeira dos 

Santos Sobrinho, o que pelo ponto de vista da Vereadora é uma grande afronta 

ao Poder Legislativo, apontando que o novo espaço da Câmara Municipal será 

inaugurado na próxima quinta-feira dia 20 de dezembro acreditando que o 

colega atual Presidente da Câmara de Vereadores Vereador Irineu Feier já 
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havia inclusive se preparado para realizar está homenagem juntamente com a 

inauguração do novo espaço, contudo ela afirma que os Vereadores foram 

ludibriados pela atual gestão com relação a esta homenagem sendo está mais 

uma prova de que o atual Prefeito Municipal não respeita o Poder Legislativo 

de Três Coroas porque ele passou por cima da própria lei redigida por ele e 

aprovada por esta Casa Legislativa, ela cita que precisava deixar isto 

registrado. Comenta ser sabedora de que o colega Vereador Hilário passou por 

uma situação constrangedora de mal-estar na recepção da Fundação 

Hospitalar Dr. Oswaldo Diesel da qual ela foi informada por telefone mais não 

irá avançar no mérito da questão, pois também passou por uma situação 

constrangedora na inauguração da nova loja BENOIT com o munícipe e 

Presidente da Fundação Hospitalar Dr. Oswaldo Diesel Sr. Adelar  o qual ela 

também não irá comentar detalhes, utilizando as palavras do colega Vereador 

Chico Bala “é preciso levantar a cabeça e seguir em frente”, mas ela revela ter 

ficado muito surpresa com a atitude do Sr. Adelar sendo ele o Presidente de 

uma instituição com a importância da Fundação e ela está sempre apoiando os 

projetos que envolvem a Fundação, inclusive é membra ativa do Grupo Amigas 

do Hospital ainda faz parte de outras entidades que também ajudam a 

Fundação Hospitalar, mas frisa que a atitude dele fica na consciência dele dos 

atos e palavras que proferiu, ela diz não saber se isso se trata de uma 

perseguição porque tanto o colega Hilário quanto ela apontam os problemas da 

Fundação, mas que realmente  ela não gostaria de registar isto na Casa 

Legislativa mais é necessário, narrando que há alguns dias atrás prestou 

condolências em dois sepultamentos e nos dois escutou reclamações com 

relação aos serviços prestados pela Fundação Hospitalar lamentando a 

situação e afirmando que é complicado ela gostaria que isso não ocorre-se, 

mas infelizmente as queixas continuam constantes. Acredita que para o ano de 

2019 será necessário o envio de uma indicação assinada pelos Vereadores de 

oposição no sentido de inibir o estacionamento na rua coberta, do ponto de 

vista da Vereadora o local possui muitos estacionamentos, comenta ter entrado 

em contato telefônico com o Tenente da Brigada Militar local o qual também 

segundo a Vereadora não foi nada gentil com a sua pessoa, segundo a 
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Vereadora a fiscalização de transito é responsabilidade da Brigada Militar do 

Município explicando que no calçadão podem entrar taxis com idosos, 

deficientes, os carros fortes para recolher os materiais do expediente bancário 

e das lojas que funcionam no local até porque a maioria dos estabelecimentos 

possui estacionamento ao lado dos prédios, todavia o Tenente teria dito para a 

Vereadora que deveria haver sinalização com placas no local, então diante da 

resposta do Tenente ela sugere que a oposição em uma indicação conjunta 

solicite que esta sinalização seja feita na rua coberta e no calçadão, pois os 

carros estão simplesmente estacionando no local e não são nestes casos 

excepcionais já citados pela Vereadora, citando que um dia qualquer recebeu a 

informação que uma pessoa importante do Município estava estacionado no 

calçadão a Vereadora foi conferir e certificou-se de que o munícipe em questão 

ficou por 1hora e meia estacionado no local, enfatizando tratar-se de uma 

pessoa que deveria dar o exemplo, reiterando que para o ano de 2019 a 

tomada desta iniciativa é bem importante para que a concretização desta 

sinalização aconteça porque a Brigada Militar praticamente não está realizando 

esta fiscalização. Parabeniza o colega Vereador João Alberto Kunz que 

presidiu a Casa Legislativa no exercício do ano de 2017, pois o Município de 

Três Coroas ficou pela quinta vez no terceiro lugar no ranking das Câmaras 

mais econômicas entre os cinquenta Municípios da região do Estado do Rio 

Grande do Sul, o gasto foi de apenas 1.26% do percentual total disponível para 

os gastos da Câmara, ou seja, R$569.297,37 (quinhentos e sessenta e nove 

mil duzentos e noventa e sete reais com trinta e sete centavos) do valor total 

arrecadado pela Prefeitura Municipal que foi de R$45.220.202,32 (quarenta e 

cinco milhões duzentos e vinte mil duzentos e dois reais com trinta e dois 

centavos) da receita liquida arrecadada, em primeiro lugar ficou o Município de 

Ivoti ocupando esta posição pela sexta vez, todavia a Vereadora informa que 

informações trazidas pela colega Vereadora Oneide Petry confirmam que o 

Município de Ivoti aprovou em lei Municipal a concessão de 13ºsalário aos 

Vereadores, sendo que a lei federal em vigor não é clara o suficiente sobre a 

legalidade desta questão, além disso é do conhecimento de todos que a 

comunidade de Ivoti está se mobilizando para que os Vereadores não tenham 



4 
 

direito efetivo a receber o beneficio do 13ºsalário, todavia é do conhecimento 

de todos que algumas outras Câmaras do Estado também são beneficiadas 

com o pagamento de 13ºsalário aos Vereadores. Informa que na última Sessão 

Ordinária do ano de 2018 será realizada a votação do orçamento para 2019 e o 

Projeto envolvendo a questão da iluminação pública que ainda apresenta 

algumas dúvidas pertinentes, mas que necessita da aprovação ainda dentro do 

ano de 2018. Agradece a presença de todos.  

O VEREADOR PEDRO SENIR FARENCENA saudou os presentes. Inicia 

explanando sobre a questão do Projeto de Lei que concede o titulo de cidadão 

emérito ao Sr. Rui Pedro Selbach, citando que a lei que deu origem ao título 

em seu artigo segundo constante no anexo I diz: ” o titulo será concedido em 

sessão solene da Câmara Municipal de Vereadores, no dia ____, de 

_________, de ________, oportunidade em que o homenageado receberá 

certificado alusivo ao título.” , o Vereador explana que ficou extremamente 

envergonhado no último domingo quando conversava com o Presidente do 

Sindicato porque este lhe disse que já tinha em mãos o convite para a Sessão 

de Homenagem ao Senhor Rui e que está iria ocorrer na Sede da Prefeitura 

Municipal as 17:30min da próxima quarta-feira, ele cita que ficou surpreso no 

momento e perguntou-se: “mais como se esta homenagem deveria acontecer e 

ser marcada pela Câmara de Vereadores segundo a lei que os Vereadores 

aprovaram?”, mas realmente o munícipe o surpreendeu e afirmou ao Vereador 

que o convite para a homenagem e entrega do titulo já estava em suas mãos, o 

Vereador enfatiza que a situação é complicada, primeiramente porque o 

Prefeito em exercício é uma pessoa que praticamente não ouve ninguém, nem 

os próprios colegas muitas vezes, segundo o atual Presidente da Casa 

Legislativa como segunda autoridade máximo do Município já havia 

conversado com o atual Prefeito sobre uma possível data dentro do ano de 

2018 para realização desta homenagem, o Vereador ainda relembra que as 

duas autoridades Prefeito e Presidente da Câmara são seguidamente visto 

juntos nos eventos importantes do Município em respeito a comunidade, 

todavia ocorre que o Prefeito por suas atitudes faz este grande desfeito a 

Câmara de Vereadores, não só pelo Presidente, mas por todos os Vereadores 
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do Município, além disso a Câmara de Vereadores foi a última instituição a 

receber o convite que chegou apenas no dia de hoje 17/12/2018 após as 

15:00h, ainda, o Vereador lembra que a Câmara varia a homenagem com 

concessão do título na próxima quinta-feira dia 20/12/2018 juntamente com a 

sessão solene de reinauguração das dependências da Câmara de Vereadores, 

ele enfatiza que este tipo de situação constrangedora criadas pela atual gestão 

do Executivo deixa grande parte dos Vereadores desacreditados porque toda 

vez que a Câmara faz qualquer tipo de critica ao Poder Executivo este age 

imediatamente com alguma espécie de retaliação enfatizando que as coisas 

não deveriam ser assim, até porque eles na condição de Vereadores estão a 

serviço da comunidade para fiscalizar e cobrar, porém o Prefeito Municipal 

também deveria ter a sensibilidade de reconhecer os méritos da Câmara de 

Vereadores, portanto ele deixa registrado aqui o seu repudio diante desta 

atitude do Prefeito Municipal com relação a esta questão. Com relação as 

fiscalizações por parte dos engenheiros da Prefeitura municipal aos novos 

loteamentos do Município o Vereador declara que o que ele considera errado é 

um funcionário que ocupa um cargo de confiança no Poder Executivo Municipal 

vir tirar satisfação e falar “besteiras” sobre o trabalho dos Vereadores 

afirmando que os Vereadores não fazem nada, que não fiscalizam os 

loteamentos deixando que as canalizações sejam feitas de maneira 

inadequada causando problemas futuros ficando a população prejudicada, o 

Vereador diz que os Vereadores possuem o dever de fiscalização somente a 

partir do recebimento do loteamento na Prefeitura, ou seja, depois que ele já 

estiver totalmente estruturado e liberado, o Vereador enfatiza que todos são 

sabedores de que alguns loteamentos foram mal fiscalizados em algumas 

épocas e que muitos deles saíram mal projetados e fora de alinhamento com 

um péssimo escoamento de água, ainda, relembra que é do conhecimento de 

todos que as questões relacionadas a água e esgoto são de responsabilidade 

da CORSAN. Informa que a indicação feita para colocação de guard rail nas 

proximidades do mamão foi realizada, foi feito em madeira evitando possíveis 

acidentes, a obras melhoria na estrada que dá acesso as estufas de 

moranguinho também foram realizadas parabenizando o Secretário de Obras 
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Sr. Gustavo pela concretização dos serviços solicitados, todavia ele diz que a 

Secretária enfrenta um grande problema com alguns servidores que 

aparentemente possuem uma autonomia muito grande e destorcem a maneira 

como os serviços deveriam ser realizados e estes acabam sendo feito de 

maneira errada deixando o trabalho final com muitas falhas, na opinião do 

Vereador os funcionários acabam dominando o Secretário e passando por cima 

das ordens deste, mesmo diante destes problemas ele volta a parabenizar e 

enfatizar o excelente trabalho que vem sendo desempenhado pelo Secretário 

Sr. Gustavo, aproveita o ensejo para parabenizar a todos os Servidores da 

Secretária de Educação principalmente a Secretária Sra. Viviane que vem 

desempenhando um excelente trabalho, enfatizando ser esta uma Secretaria 

com excelentes profissionais e um bom recursos financeiro, apontando que o 

Município de Três Coroas sempre esteve no auge no setor da Educação. 

Agradece a presença de todos desejando uma ótima semana.  

NA ORDEM DO DIA 

O Presidente colocou em discussão e votação os Pareceres e o Projeto de 

Emenda à Lei Orgânica Municipal nº 004/2014 de 22.11.2018, em 2ª votação e 

este foi aprovado por unanimidade por um a um dos Vereadores. Igualmente 

colocou em votação o Projeto de Lei Municipal nº 3.712, e este foi aprovado 

por unanimidade. O presidente colocou como esta a situação das reformas na 

Sede da Câmara, e, em seguida colocou que como se dará o recesso, ainda, 

foi colocada em votação a proposta para o período de férias dos funcionários 

da Câmara que se dará a partir do dia 02.01.2019 até o dia 25.01.2019 com 

retorno aos serviços no dia  28.01.2019, sendo aprovada por Unanimidade. 

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

todos para participarem da Sessão de inauguração do novo Plenário e das 

reformas feitas no todo da Câmara e também para a Sessão Ordinária no 20 

de dezembro de 2018, às 19:00h.  

 

 


