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Ata nº 2.403, de 30 de setembro de 2019. 

32ª Sessão Ordinária 

Aos trinta dias do mês de setembro de dois mil e dezenove, às 

dezenove horas no Plenário Pedro Lucas, reuniram-se os 

Vereadores sob a Presidência da Vereadora Marisa da Rosa 

Azevedo e secretariada pela Secretária Vereadora Oneide Severina 

Petry. A presidente solicitou que todos prestassem um minuto de 

silêncio em homenagem ao Padre Lucio, que faleceu em Novo 

Hamburgo Solicitou ao chefe de secretaria Sr. Claudio Hack que 

fizesse a leitura da mensagem espiritual.     

NA MATÉRIA DE EXPEDIENTE 

Of. nº 089, do Instituto Desenvolver, que acontecerá nos dias 01, 02 

e 03 de outubro, com diversos painéis, a partir das 14:30h e 

inscrição no site: www.forumdedebates.com; Of. 175, do Executivo 

Municipal em resposta ao ofício nº 066, da Câmara de Vereadores; 

Indicação nº 80, Vereadores Hilário Iluir Behling (PSB), João Alberto 

Kunz (PSDB), Marisa da Rosa Azevedo (MDB), Oneide Severina 

Petry (MDB), Francisco Adams (PDT), Pedro Senir Farencena (PT) e 

Irineu Feier (MDB), “Solicitamos através desta Indicação que seja 

feito melhorias na ponte pênsil que fica quase em frente aos Decks 

em Sander.”; Indicação nº 081, Vereadores Hilário Iluir Behling 

(PSB), João Alberto Kunz (PSDB), Marisa da Rosa Azevedo (MDB), 

Oneide Severina Petry (MDB), Francisco Adams (PDT), Pedro Senir 

Farencena (PT) e Irineu Feier (MDB), “Solicitamos através desta 

Indicação que seja feita uma contenção no Arroio Moreira/Quilombo 

na altura do Loteamento Eucaliptos, bem como na continuidade do 

Arroio até a confluência com o Rio Paranhana.”; Indicação nº 082, 

Vereadores Marisa da Rosa Azevedo (MDB), João Alberto Kunz 

(PSDB), Hilário Iluir Behling (PSB), Oneide Severina Petry (MDB), 

Francisco Adams (PDT), Pedro Senir Farencena (PT) e Irineu Feier 

(MDB), “Solicitamos através desta Indicação que seja feita uma 

revitalização na quadra de esporte de grama no final da Rua Dr. 



2 
 

Oswaldo Diesel, próximo a passarela Willi Krumenauer, Bairro 

Centro, na popular “Vila do Vilão”.; Indicação nº 83, Vereadores João 

Alberto Kunz (PSDB), Marisa da Rosa Azevedo (MDB), Oneide 

Severina Petry (MDB), Francisco Adams (PDT), Hilário Iluir Behling 

(PSB) e Irineu Feier (MDB), “Solicitam que seja feito as estradas do 

interior como Canastra, Quilombo e Serra Grande.”; Pedido de 

Informação nº 16, dos Vereadores Irineu Feier (MDB), João Alberto 

Kunz (PSDB), Marisa da Rosa Azevedo (MDB), Oneide Severina 

Petry (MDB), Francisco Adams (PDT), Pedro Senir Farencena (PT) e 

Hilário Iluir Behling (PSB), “Solicitam informações sobre os CCs, a 

saber: quantos e quem são os CCs que o Poder Executivo possui 

em seu quadros e onde estão cedidos, e,  o valor que os mesmos 

recebem; quantos motoristas terceirizados o Poder Executivo possui 

e onde os mesmos estão atuando; Projeto de Lei Municipal nº 3.838, 

de 26.09.2019, “Autoriza o Poder Executivo Municipal a contratar por 

tempo determinado de 03 (três) meses até o limite de 01 (ano), de 

03 (três) Médicos Ginecologista/Obstetra 10h”; Projeto de Lei 

Municipal nº 3.839, de 26.09.2019, “Autoriza abertura de Crédito 

Especial, dá recursos para cobertura e outras providências.”; Projeto 

de Lei Municipal nº 3.840, 26.09.2019, “Autoriza abertura de Crédito 

Especial, dá recursos para cobertura e outras providências.”; Projeto 

de Lei nº 3.841, de 26.09.2019, “Autoriza abertura de Crédito 

Especial, dá recursos para cobertura e outras providências, 

revogando a Lei Municipal nº 3.947, de 25 de setembro de 2019.“; 

Projeto de Lei Municipal nº 3.842, de 26.09.2019, “Autoriza abertura 

de Crédito Suplementar, dá recursos para cobertura e outras 

providências.”. 

NO HORÁRIO DE EXPEDIENTE 

O VEREADOR PEDRO SENIR FARENCENA, saudou os presentes. 

Inicia explanando sobre a questão da autonomia da Câmara de 

Vereadores, e como amanhã é dia do Vereador ele relembra  a 

grande importância que as Câmaras de Vereadores tem em seus 
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Municípios, pois são o segundo maior poder dentro das cidades, 

sendo assim ele explica que as Câmara tem de 6 a 7% do valor total 

do orçamento do Município destinadas para elas, em Três Coroas 

até o presente ano 2019 a Câmara de Vereadores nunca teve o seu 

percentual repassado em sua totalidade, ou seja, a Câmara não 

possuía uma conta na qual o valor fosse depositado e os despesas 

fossem pagas, ficava tudo nos cofres públicos da Prefeitura e esta 

somente ia suprindo as despesas da Câmara de acordo com os 

seus gastos, pois bem, a partir do ano de 2020 a Câmara de 

Vereadores ira gerir seu recursos através de uma atitude tomada 

pelos Vereadores da Legislatura 2017-2020, o Vereador refere que 

está atitude foi tomada porque nos anos de 2016, 2017 e 2018 os 

Presidentes da Câmara foram apontados pelo TCE em decorrência 

de despesas empenhadas sem recursos, ou seja, o Poder Executivo 

não repassou para a Câmara de Vereadores o dinheiro que lhe era 

de direito, e os empenhos acabaram sendo registrados como se não 

houvesse verbas para pagá-los, resultando que o TCE fizesse 

apontamentos aos Presidentes neste sentido, mas só para 

informação a Câmara somente neste segundo quadrimestre já 

economizou mais 1 milhão em prol dos cofres municipais, ou seja, 

uma economia de mais 80% até o mês de agosto deste corrente 

ano, dinheiro este que a Prefeitura Municipal poderá investir na 

comunidade, o Vereador deixa claro que essa autonomia não é para 

que a Câmara gaste mais, muito pelo contrário isso só irá intensificar 

a fiscalização da aplicação destes verbas por parte do Poder 

Legislativo, ao Prefeito caberá apenas esclarecer e informar para 

que ele precisa do recursos e onde irá aplicar o investimento. Sobre 

a questão da falta profissionais na secretaria de planejamento, o 

Vereador refere que houve a contratação de mais profissionais que 

irá auxiliar no desenvolvimento de projetos que facilitará a busca de 

recursos junto ao Governo Federal. Com relação as indicações dos 

Vereadores tanto as individuais como as coletivas o Vereador 
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lamenta que o Poder Executivo não esteja realizando estas bem 

feitorias que a comunidade tanto precisa. Relembra que os 

Vereadores são muito importantes para o desenvolvimento do 

Município e ele crê que os Vereadores de Três Coroas estão 

fazendo um bom trabalho em prol da sua comunidade, da sua 

população sempre a serviço do povo. Encerra parabenizando a 

todos os Vereadores pela passagem do dia do Vereador. Agradece 

a presença desejando a todos uma ótima semana.  

O VEREADOR HILÁRIO ILUIR BEHLING, saudou os presentes. 

Inicia informando sua participação nos seguintes eventos, reunião da 

APETAF no ultimo sábado, bingo da escola corujinha, almoço no 

evento da igreja Evangélica, aproveita a oportunidade, para referir 

que nestes eventos no interior ele tem recebido muita reclamação 

dos moradores das localidades, principalmente com relação as 

estradas afirmando que as estradas do interior estão um verdadeiro 

caos, dificultando muito a vida das pessoas que residem nestes 

locais e principalmente dos agricultores, ele diz que ter que subir na 

tribuna para reclamar sobre as estrada é vergonhoso. Relata que no 

sábado pela manhã foi a Linha Café e teve que defender os 

Vereadores da localidade, pois foi cobrado pelos munícipes também 

sobre as condições das estradas, mas ele esclareceu a comunidade 

explicando que infelizmente os Vereadores não tem poder de 

execução apenas podem cobrar que o Prefeito faça através das 

indicações, mas se ele não fizer o Vereador não consegue resolver 

de outra forma se não cobrando, e a Casa Legislativa fez diversas 

indicações para melhorias nesta localidade,  frisando que a culpa 

total de toda essa situação é sim da atual administração por não 

fazer a parte que lhe cabe, enfatizando que mais uma vez o 

orçamento esta se cumprindo e acima do esperado, somando 

praticamente 4 milhões até agora. Informa que hoje a tarde esteve 

em visita a Deputada Liziane Bayer buscando recursos para atender 

as demandas solicitadas pela população e com certeza nos 
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próximos dias ele terá boas notícias em relação a isso. Parabeniza 

os colegas Vereadores pela passagem do dia dos Vereadores, 

incentivando também os pré-candidatos a concorrer e a lutar pela 

população. Ressalta a importância de votar nas eleições do 

Conselho Tutelar. Agradece a presença desejando a todos que 

retornem sempre.  

O VEREADOR IRINEU FEIER, saudou os presentes. Inicia 

explanando que é importante que as pessoas saibam que a Câmara 

está trabalhando sim pela comunidade e que irá começar a fazer 

cópias das indicações da Câmara para entregar a população 

descontente para que eles ter provas de que a Câmara esta 

tentando trabalhar em prol da comunidade, mas não estão sendo 

atendidos pela pessoa que possui o poder de execução no 

Município, ou seja, os Vereadores entregam as indicações a Câmara 

encaminha elas ao Poder Executivo, mas o Poder Executivo não faz, 

o Vereador lamenta muito por tudo isso, porque ele foi um dos 

Vereadores e munícipes que mais lutou por melhorias, 

principalmente naquela estrada, além disso ele ressalta a imensa 

economia que a Câmara faz, sendo que somados os últimos 7 anos 

das economias da Câmara Municipal de Três Coroas o valor 

ultrapassa 16 milhões de reais, mérito de todos os Vereadores 

atuais e aos que aqui passaram neste período, onde vai este 

dinheiro? Em contratação de cargos de confiança para o Poder 

Executivo, que passa de 200 mil em pagamentos só com estes 

cargos, ele tem como provar isso, questionando, de que adianta a 

Câmara Municipal fazer toda essa economia para o Poder Executivo 

gastar com cargos e não atendendo as demandas, e depois quem 

são cobrados são os Vereadores, como se a culpa fosse deles, mas 

eles fazem sua parte, quem não cumpre com o seu papel como 

responsável pela execução é o Poder Executivo. Parabeniza a 

secretaria do meio ambiente pela catalogação das arvores do 

Município, estão sendo colocadas placas identificando a espécie e o 
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nome arvore, parabeniza também a ação da secretaria municipal de 

saúde pela ação comunitária realizada no bairro de Linha Café no 

PSF da localidade. Parabeniza aos colegas Vereadores pela 

passagem do dia do Vereador que é comemorada amanhã no dia 01 

de outubro, referindo que os Vereadores realmente estão aqui para 

representar a comunidade e trabalhar em prol do povo, porque se 

fosse por salário nenhum deles estaria mais aqui, visto que a 

Câmara de Três Coroas tem um dos salários mais baixos de todo o 

Estados, portanto os que estão aqui, estão pela população e para 

trabalhar por ela. Agradece a presença desejando a todos uma 

abençoada semana.   

A PRESIDENTE MARISA DA ROSA AZEVEDO EM SUAS 

CONSIDERAÇÕES FINAIS; inicia comentando que projeto de lei 

legislativo sobre os fogos de artificio irá a votação na próxima 

Sessão Ordinária. Com relação a polemica das férias do Prefeito a 

Presidente ela diz que foi enviado o Ofício de aviso de férias pelo 

Vice-Prefeito, identificando que isso é irregular, pois o Prefeito deve 

avisar a Câmara com antecedência das suas férias e ele mesmo 

deve assinar o Ofício. Enfatiza a importância de ser votar nas 

eleições do Conselho Tutelar. Sobre a indicação da ponte pênsil  

Presidente acredita que esta obra um dia ainda será tombada para o 

patrimônio histórico, portanto ela precisa ser preservada para a 

história, mas os devidos consertos ainda não foram feitos, o 

conserto do nome da rua no loteamento Sturm também não foi 

realizado ainda, a quadra do vilão em 2 anos e nove meses não foi 

feito nada além do corte da grama, os postes estão precisam de 

manutenção, pois não há iluminação no local, reiterando a 

Presidente diz que são coisas pequenas que podem ser feita e 

mesmo assim não são atendidos, ou seja, os Vereadores cobram, 

mas o volta a frisar que o poder de executar mesmo que o mínimo 

conserto é do Prefeito. Comunica sua participação na reunião da 

Assistência Social, em que foi comentado sobre as academias 
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populares que estavam abandonadas  porque os recursos não 

vieram na sua integralidade, e as obras ficaram paralisadas, mas 

agora existe uma retomada das obras para que elas sejam 

concluídas, a torcida dos Vereadores a da Presidente é para que 

elas realmente se concretizem. Amanhã é comemorado o dia do 

Vereador a Presidente parabeniza a todos, pois apesar das 

divergências no campo das ideias, essa Câmara em sua totalidade 

realmente é comprometida com a comunidade de Três Coroas e ela 

tem orgulho em dizer isso, reiterando os parabéns, dizendo que 

todos eles estão de parabéns.   

NA ORDEM DO DIA 

Informou que encaminhará as Indicações nº 80, 81, 82 e 83, aos 

setores competentes. Colocou em discussão e votação o Parecer e 

o Projeto de Lei Municipal nº 3.838 e foram aprovados por 

unanimidades. Colocou em discussão e votação o Pedido de 

Informação nº 16 e aprovado por unanimidade. Informou que as 

Sessões Ordinárias do mês de outubro serão nos dias 07, 14, 21 e 

28. Informa que na próxima Sessão haverá tribuna do povo com o 

munícipe Algacir Lemos, que virá falar sobre as eleições 2020. Não 

havendo mais nada a tratar encerrou esta Sessão Ordinária 

convidando a todos para participarem da Sessão Ordinária no dia 07 

de outubro de 2019, no Plenário Pedro Lucas, Três Coroas/RS, 30 

de setembro de 2019.  

 

 


