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Ata nº 2.404, de 07 de outubro de 2019. 

33ª Sessão Ordinária 

Aos sete dias do mês de outubro 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 o chefe de secretaria Sr. Claudio 

Hack fizesse o momento espiritual.     

NA MATÉRIA DE EXPEDIENTE 

Of. nº 031, da Defensoria Pública de Três Coroas, solicitando 

Audiência Pública para apresentar relatório de atividades, 

preferencialmente a partir do dia 10.11.2019; Convite da Comissão 

mista permanente de Defesa do Consumidor e Participação Popular 

para o dia 09.10.2019, às 11:15, na Assembleia Legislativa; Decreto 

Executivo nº 3.001, do Poder Executivo Municipal; Pedido de 

Informação nº 17, 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 FGs, a 

saber: Quantos são os FGs que o Poder Executivo Possui; Quem 

são os FGs; Qual o valor que cada um recebe.”; Pedido de 

Informação nº 18, Vereadores Oneide Severina Petry (MDB), João 

Alberto Kunz (PSDB), Marisa da Rosa Azevedo (MDB), Hilário Iluir 

Behling (PSB), Francisco Adams (PDT), Pedro Senir Farencena (PT) 

e Irineu Feier (MDB), “Solicitam informações sobre os Grupos de 

Terceira Idade que a Prefeitura administra, a saber: Nomes dos 

Grupos; Pessoas cadastradas por grupo; Qual o valor repassado a 

cada grupo; São verbas Estaduais, Federais ou verbas do Município 

que são repassadas, se são repassadas por verbas Estaduais ou 

Federais especificar quais são estes valore.”; Pedido de Informação 

nº 19, Vereadores Oneide Severina Petry (MDB), João Alberto Kunz 

(PSDB), Hilário Iluir Behling (PSB), Marisa da Rosa Azevedo (MDB), 
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Francisco Adams (PDT), Pedro Senir Farencena (PT) e Irineu Feier 

(MDB), “Solicitam informações sobre a Indicação de Revitalização 

da Cascata de Sander, feita em setembro de 2017, na qual segue 

uma cópia. Tento em vista que até o momento não se teve nenhuma 

melhoria, no local e no acesso.”; Emenda nº 01 ao Projeto de Lei 

Legislativo nº 05, de 23.09.2019, Vereadores Hilário Iluir Behling 

(PSB), João Alberto Kunz (PSDB), Pedro Senir Farencena (PT), 

“Altera o artigo 5º do Projeto de Lei Legislativo nº 05, de 23 de 

setembro de 2019.”; Projeto de Emenda à Lei Orgânica Municipal nº 

006, de 03.10.2019, “Altera o Artigo 49 e exclui o Parágrafo Único do 

mesmo artigo, da Lei Orgânica Municipal, que passa a viger com a 

seguinte redação.”; Projeto de Lei Municipal nº 3.843, de 

01.10.2019, Autoriza o Poder Executivo Municipal a contratar por 

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

de um Servente 40h semanais”; Projeto de Lei Municipal nº 3.844, 

de 02.10.2019, “Autoriza abertura de Crédito Suplementar, dá 

recursos para cobertura e outras providências.”; Projeto de Lei 

Municipal nº 3.845, 02.10.2019, “Autoriza abertura de Crédito 

Suplementar, dá recursos para cobertura e outras providências.”; 

Projeto de Lei nº 3.846, de 02.10.2019, “Autoriza abertura de Crédito 

Suplementar, dá recursos para cobertura e outras providências.“; 

Projeto de Lei Municipal nº 3.847, de 02.10.2019, “Autoriza abertura 

de Crédito Suplementar, dá recursos para cobertura e outras 

providências.”. 

NO HORÁRIO DE EXPEDIENTE 

O VEREADOR JOÃO ALBERTO KUNZ saudou os presentes. Inicia 

parabenizando o munícipe Everton pela sua eleição a conselheiro 

tutelar, evidenciando que foram eleições difíceis porque todos os 

candidatos eram muito bons. Com relação a situação que envolveu o 

Vereador e o  Secretário de Obras, ele declara que é do 

conhecimento de todos que o secretário já afrontando alguns 

vereadores e diante do fato ocorrido com o vereador ele diz que não 
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irá recuar das suas atitudes, mas explica que não é isso que ele 

como vereador quer e nem os colegas, eles querem simplesmente 

que ele faça o que lhe é solicitado, ou seja, atenda as demandas da 

comunidade, como arrumar as estradas do interior que não está 

sendo feita ou a própria população vai ter que fazer uma comitiva e 

visitar o Prefeito, enfatiza que o secretário não tem conhecimento 

dos serviços que a sua secretária presta, está lá apenas para fazer 

campanha eleitoral para o próximo ano, pois várias estradas do 

interior estão com sérios problemas, estradas em que transitam os 

ônibus escolares inclusive, outro problema grave apontado pelo 

Vereador ocorre na rua coberta, em que a caixa de energia 

apresentou problemas e simplesmente a fiação foi amarrada em um 

coqueiro e está assim a meses, podendo causar vários acidentes 

inclusive fatais, ressaltando que esta infelizmente é a Administração 

que Três Coroas tem hoje, uma Administração que faz pouca caso 

das demandas da comunidade não tendo o mínimo respeito como 

munícipe. Agradece a presença frisando que é sempre bom os 

munícipes estarem presentes porque os vereadores estão aqui para 

cobrar mais também para serem cobrados, encerra desejando um 

boa noite a todos.   

O VEREADOR PEDRO SENIR FARENCENA saudou os presentes. 

Inicia parabenizando os conselheiros tutelares eleitos. E retoma dois 

assuntos de suma importância; sobre o estacionamento do 

Município que esta totalmente esgotado, a Câmara já sugeriu por 

diversas vezes que seja implantado o sistema de cobrança rotativa, 

pois a maioria dos Municípios da região optou por implantar para 

resolver o problema dos estacionamentos, observando que 

atualmente é impossível estacionar no centro da cidade de Três 

Coroas para serviços rápidos ou mesmo de saúde, portanto ele volta 

a reiterar o pedido para que o Poder Executivo estude seriamente a 

implantação de um sistema pago e rotativo de estacionamento para 

a região central; ainda sobre transito, volta a cobrar que seja 
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implantada uma rotula no cruzamento do supermercados rissul, pois 

isso desafogaria o transito central facilitando muito a vida dos 

motoristas, pois ali o transito simplesmente para em razão da 

sinaleira, observando que a situação da rotula em frente a rodoviária 

é um bom exemplo, pois está funcionando muito bem, apesar de mal 

feito está resolvendo. Com relação a emenda na lei orgânica 

municipal proposta pelos vereadores, pois bem, o Prefeito Municipal 

tem insistido em reenviar projetos de lei rejeitados pela Câmara de 

Vereadores, ou seja, ele envia o projeto este é rejeitado e algumas 

semanas depois ele envia novamente outro projeto cujo conteúdo é 

o mesmo, o Vereador relembra que isso não pode ocorrer, pois um 

projeto rejeitado só pode retornar no outro ano legislativo, e em 

razão disso que a Câmara oficializou através de emenda à lei 

orgânica o que já é descrito na lei federal sobre este assunto, ou 

seja, a Câmara só fez cumprir na lei orgânica municipal o que já 

manda a Constituição Federal. Com relação ao projeto de lei 

legislativo que visa proibir a uso de fogos de artifícios barulhentos, o 

projeto irá a votação na noite de hoje juntamente com a emenda 

legislativa também proposta pelos Vereadores, e ele espera que 

este projeto venha a beneficiar a população, acreditando que isso já 

é grande inicia pela melhor convivência em sociedade, o projeto veio 

para trazer ainda mais respeito entre os munícipes e entre todos 

aqueles que convivem em sociedade. Agradece a presença 

desejando uma ótima semana a todos.  

O VEREADOR HILÁRIO ILUIR BEHLING saudou os presentes. 

Inicia comentando sobre o evento feira literária que está tendo um 

excelente público, enfatizando que é um evento muito importante. 

Com relação a eleição do Conselho Tutelar ele acredita que foi uma 

boa votação, mas refere que se houvessem mais urnas distribuídas 

pela cidade a comunidade teria maiores oportunidades de votar.  

Sobre o projeto de lei dos fogos de artificio em que ele juntamente 

com alguns colega propuseram a emenda, para não ser injusto com 
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aqueles que ainda possuem foguetes sonoros em casa ou no seu 

comercio, para que estes possam ainda serem utilizados e ninguém 

seja prejudicado e não tenha prejuízo, tendo os munícipes um ano 

para se adaptar a lei. Com relação aos estacionamento rotativo ele 

concorda com o colega Pedro relembrando que em 2016 ele entrou 

com a indicação, inclusive sugerindo que parte da arrecadação fosse 

destinada ao hospital, ele acredita que é possível se fazer um 

projeto piloto que fiscalize o tempo mínimo de estacionamento na 

região central, ou seja, que houvesse uma campanha de fiscalização 

para futuramente implantar o rotativo pago, mas nem um estudo foi 

feito para colocar a indicação em pratica, relembra apenas que em 

outra ocasião foi sugerido um estacionamento na rua coberta, algo 

que ele considera um absurdo, pois o espaço é utilizado para o lazer 

as pessoas e para promoção de eventos, como a própria feira 

literária que está acontecendo. Com relação as reclamações que o 

colega João citou ele refere que também as tem recebido, assim 

como outros colegas de Casa, a população do interior está 

simplesmente indignada com a situação das estradas, pois nada 

está sendo feito por estes munícipes, parece que o Poder Executivo 

é o único a não receber reclamações nem se dar conta da situação 

caótica das estradas do interior e não adianta colocar a culpa nas 

chuvas, pois não choveu por um longo período e nada foi feito igual. 

Agradece e presença convidando a todos para que voltem sempre.    

    NA TRIBUNA DO POVO 

O Sr. Algacir Lemos, veio falar sobre “Eleições Municipais.”. Com a 

palavra o Sr. Algacir que inicia saudando a todos, citando que é 

preciso que se faça uma campanha coletiva para melhorar o áudio e 

o vídeo das transmissões ao vivo das sessões ordinárias da Câmara 

de Vereadores para que os munícipes possam assistir com 

qualidade as transmissões em suas casas, porque a mídia é hoje 

muito importante e poderosa, quer queiram ou não, tudo isso será 

vivido no próximo ano e é preciso adequar-se, incentivar as 
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transmissões ao vivo, pois se vivenciará isso no próximo ano. O 

munícipe que é empresário da cidade diz que não é candidato para 

as próximas eleições, mas é uma pessoa extremamente participativa 

na política, inclusive participou de todas as manifestações desde 

2013 para a melhoria do país e hoje ele acompanha as melhorias 

que estão acontecendo, parabeniza os vereadores pela passagem 

do dia do vereador. Refere que se está a um ano das eleições 

municipais de 2020, e aqui começa tudo, a boa e a má política, por 

isso ele resolveu fazer uma reflexão, acreditando que a Tribuna do 

Povo é muito pouca usada pela população três-coroense a uma 

excelente oportunidade de exercer a democracia. Ele refere que 

juntamente com a sua esposa escolheram a cidade de Três Coroas 

para morar, pois aqui é o paraíso, apesar de referir que esse paraíso 

está muito mal cuidado nos últimos anos que a cidade poderia e 

pode ser muito melhor, uma das reflexões que ele faz é para que 

seja implantado uma política pública de voluntariado na cidade. 

Portanto ele reflete que algumas brigas políticas já começaram 

principalmente nas redes sociais, os famosos “nós contra eles”, os 

inimigos de ontem hoje são aliados e vice-versa, a população não 

ganha nada com isso, e a política é muito mais que isso, é o povo 

que escolhe seu representante. Não existe o dono da verdade, na 

democracia é preciso ouvir sempre os dois lados, pede que as 

pessoas observem que a cada quatro anos as promessas se 

repetem, ou seja, ou são cumpridas ou são só promessas, diz que é 

preciso analisar bem os candidatos, saber o que se quer para o 

futuro, não mais admitir a política do galetinho e do tapinha nas 

costas, realmente eleger alguém que se preocupe com o futuro da 

sua comunidade, futuro do cidadão desempregado, o futuro das 

empresas que aqui estão instaladas, escolher representantes com 

ideias, pois estas promessas não são esquecidas no dia seguintes, 

questionando quantos projetos de lei tramitaram nesta Casa 

Legislativa para o crescimento da cidade e a melhoria das 
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empresas, para atrair novas empresas e valorizar as que aqui estão, 

refletindo que sem empresas não há empregos, é preciso que o 

Município seja administrado como um empresa, Prefeito precisa ser 

administrador e os secretários os gerentes, com conhecimento 

comprovado e metas para cumprir, e os vereadores os supervisores 

fiscalizando e não somente carimbando e aprovando o que o Poder 

Executivo manda para esta Casa. O munícipe cita que não existe 

dinheiro público o que existe é o dinheiro do povo administrado pelo 

Poder Público, enquanto os bons se calam os maus vão tomando 

conta, e se tem um ano pela frente até as próximas eleições um ano 

para que se possa acompanhar. Agradece a oportunidade.   

RESPOSTA A TRIBUNA DO POVO 

O VEREADOR ILÁRIO RELÁSIO BRINGMANN; inicia 

cumprimentando o munícipe e agradecendo pela participação na 

tribuna, e as felicitações pela passagem do dia do vereador, dizendo 

que ele concorda com o munícipe em muitas das suas falas, pois 

quando ele estava do outro lado ele sempre achou que os 

vereadores podiam mais, mas hoje ele percebe que a vereança tem 

muitos limites, que eles estão aqui basicamente para assinar 

projetos, fazer indicações e fiscalizar o que cabe a eles, reflete que 

infelizmente os vereadores tem muito pouco poder, enquanto que 

ele achava que os vereadores tinham muito mais força, 

principalmente ele que é um vereador de situação, mas muitas 

vezes ele mesmo sendo Vereador do partido do Prefeito, ou seja, 

Vereador da situação se vê de mãos atadas. Parabeniza o munícipe 

pela sua coragem e pela bela explanação.  

O VEREADOR IRINEU FEIER; inicia saudando ao Sr. Lemos e o 

parabenizando pela belíssima fala que trouxe para a Casa 

Legislativa, explica ao munícipe que é exatamente como o seu 

colega Chico explicou os vereadores dependem do Poder Executivo 

para que as coisas aconteçam, as indicações são proposta enviadas 

pelos Vereadores, mas não são concretizadas, o Prefeito diz nas 
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mídias sociais e de comunicação que a Câmara não trabalha em 

prol do povo, que não apoia a Prefeitura Municipal, que não aprova 

os projetos do Poder Executivo, isso não é verdade, e o Vereador 

relembra que em 2017 a Casa Legislativa recebeu 97 projetos de lei 

e apenas 02 foram rejeitados, com motivos e bem justificados; em 

2018 foram 124 projetos apenas 5 rejeitados, e, em 2019 até agora 

já entraram para tramitação nesta Casa 133 projetos, dos quais 

apenas 5 foram rejeitados até agora, portanto realmente enquanto 

não existir no Município um Poder Executivo que respeite e valorize 

o Poder Legislativo que dê a merecida atenção a Casa do Povo as 

coisas que estão acontecendo vão continuar acontecendo, como 

empresas fechando, outras deixando de vir porque não são 

atendidas, e isso tudo na opinião dele é lamentável porque o 

Vereador ainda acredita na política séria, ele acredita que no 

Município existam pessoas capacitadas e sérias que podem fazer 

muito mais e melhor do que esta sendo feito hoje, ele não está 

desmerecendo ninguém, mas acredita que Três Coroas merece 

muito mais. Novamente agradece a participação do munícipe dando-

lhe os parabéns pela participação.  

O VEREADOR PEDRO SENIR FARENCENA; inicia dizendo que ele 

fica muito feliz com a manifestação do munícipe, pois a sua batalha 

sempre foi para que a democracia fosse respeitada neste Município, 

mas afirma que até o momento o Poder Executivo não conhece isso, 

o Vereador diz que este é o quart mandato deste Prefeito, mas a 

cidade não cresce só diminui, relembra que no seu primeiro mandato 

era preciso fazer abaixo-assinados para atender as demandas da 

população. Ele realmente espera que para as próximas eleições a 

população se informe, acompanhe as redes sociais para fazer 

melhores escolhas e ele espera sinceramente poder ver alguém 

novo administrando esta cidade. Agradece ao munícipe pela sua 

participação.   
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O VEREADOR HILÁRIO ILUIR BEHLING; inicia parabenizando o 

munícipe pela sua iniciativa, afirmando que compartilha das suas 

ideia e do fato que é preciso acabar com a velha política acreditando 

que é preciso cessar comportamentos de Prefeitos que dizem que 

não precisam da Câmara de Vereadores para governar e dizendo 

que a Câmara de Vereador não aprova os projetos que são 

enviados, sendo que o colega Irineu fez as estatísticas das 

aprovações, ou seja, a maioria dos projetos que enviados para a 

Câmara são aprovados, o que a Câmara não aceita é que um 

Prefeito envie no mesmo ano dois projeto de lei com a mesma pauta 

para ser votado, sendo que o primeiro havia sido rejeitado e quando 

um projeto de lei chega a ser rejeitado por essa Casa é porque 

existe uma justificativa muito forte e/ou bem fundamentada na lei, ele 

é sincero em dizer que se for um projeto igual ao de 8 milhões como 

foi o último se ele tivesse que optar entre aprovar ou renunciar a sua 

vereança, ele renunciaria, pois ele acha que é uma falta de respeito 

total que o Executivo tem com a população e com os vereadores, 

realmente indiferente de sigla partidária ele só espera que para as 

próximas eleições se termine com a velha política, ele compartilha 

desta ideia. Agradece a coragem e determinação do munícipe.  

A PRESIDENTE MARISA DA ROSA AZEVEDO EM SUAS 

CONSIDERAÇÕES FINAIS E SOBRE AS TRIBUNAS; inicia 

agradecendo ao munícipe pela sua participação na tribuna e diz que 

compartilha de algumas das suas ideias, referindo que já foi 

Vereadora de situação e hoje é de oposição, mas a eleição do ano 

que vem realmente a comunidade de Três Coroas precisa pensar 

muito em quem votar, pois o atual Prefeito se elegeu porque passou 

8 anos desqualificando o ex-prefeito Rogério, para passar para a 

comunidade que ele era a solução para os problemas da 

comunidade, com isso não surgem novas lideranças e sem novos 

lideranças a cidade fica pobre de espirito comunitário,  mas a 

liderança que é verdadeira incentiva o aparecimento de novas 
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lideranças e isso não aconteceu aqui em Três Coroas, todas as boas 

e novas lideranças foram sufocadas aqui nesta cidade, mas ela não 

tira os méritos que o Prefeito Municipal fez pela cidade, apesar de 

não se dar com ele, acima disso, ela sempre defende que a cidade 

tenha lideranças naturais, pessoas que surgem para ser uma 

liderança diferente, pois trabalhar pela causa pública é 

comprometimento e responsabilidade é renunciar um pouco de si em 

prol da comunidade, frisa que uma das maiores frustações dos 

vereadores é que eles não possuem poder de execução, somente 

de cobrança e indicações, legislar fiscalizar a tentar atender as 

demandas da população isso todos os vereadores estão fazendo, 

citando que no ano de 2017 foram feitas 103 indicações, em 2018 

foram feitas 24, e até setembro de 2019 já foram apresentadas  83 

indicações, mas não foram feitas, os projetos rejeitados são uma 

minoria, não tem nem cabimento o Prefeito dizer que o Poder 

Legislativo não aprova os projetos enviados pelo Poder Executivo, 

ela ressalta que o Prefeito ainda é desrespeitoso com a Câmara de 

Vereadores, lembra que a comunidade de Três Coroas deve ter 

sempre muito orgulho desta Câmara, principalmente pelo diferencial 

desta Câmara em que os vereadores não fazem da vereança a sua 

profissão, tendo todos o seu trabalho paralelo. Com relação a 

redução no número de vereadores nas Câmaras ela diz que aqui em 

Três Coroas não foi acatada a decisão do Congresso em 2009 

quando foi permitida o aumento no número de vereadores, ou seja, 

Três Coroas poderia pela lei 2009 ter 11 vereadores pelo número de 

habitantes, mas optou por seguir com os 9, com isso Três Coroas já 

tem o número mínimo obrigatório de vereadores. Parabeniza os 

conselheiros eleitos para o conselho tutelar, referindo que a adesão 

da comunidade foi pouca na opinião dela, ainda, diz que os 9 

vereadores desta Casa Legislativas compareceram para votar. Com 

relação a emenda a lei orgânica ela será feita em duas votações 

respeitando o regimento interno. Com relação ao conserto da ponte 
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pênsil e reparação do nome de rua no loteamento Sturm ela foi 

informada de que será feito. Sobre o estacionamento rotativo pago e 

comunitário, isso seria uma ótima ideia para ser implantado em Três 

Coroas, algo no valor de 3 reais da hora, mas ela é contra que seja 

doado para algumas entidades porque as pessoas que fiscalizarem 

os estacionamentos precisarão ser pagas. Com relação as eleições 

2020 informa que para o próximo pleito não poderá haver coligação 

nas candidaturas para vereadores, cada um dos partidos terá que 

anunciar seus 14 candidatos a vereador, em Três Coroas os 

vereadores hoje recebem um salário bruto de R$3.043,18 e liquido 

de R$2.617,68 recebendo reposição anual nos mesmos índices dos 

servidores públicos, assim como, Prefeito, Vice e Secretários, 

lembrando que a Câmara de Três Coroas não concede aumento 

reais para si, Prefeitos, Vice e Secretários a quase 20 anos. Lembra 

que a Câmara está em busca de sua autonomia para respeitar a 

recomendação do TCE e trazer melhor transparência aos 

investimentos feitos com as economias da Câmara de Vereadores.  

NA ORDEM DO DIA 

Colocou e discussão e votação a Emenda ao Projeto de Lei 

Legislativo nº 05 e esta foi aprovada com o voto contrário do 

Vereador Roque Werner. Colocou em discussão e votação o Projeto 

de Lei Legislativo nº 05 e este foi aprovado com o voto contrário do 

Vereador Roque Werner. Colocou em discussão e votação os 

Pareceres e os Projetos de Lei Municipais nº 3.839, 3.840, 3.841, 

3.842 e 3.843 um a um e um a um foram aprovados por 

unanimidades. Colocou em discussão e votação a Emenda nº 06, à 

Lei Orgânica do Município em 1ª votação e esta foi aprovada com os 

votos contrários dos Vereadores Roque Werner e Ilário Relásio 

Bringmann. Colocou em discussão e votação os Pedidos de 

Informações nº 17, 18 e 19, sendo aprovados por unanimidade um a 

um. Informou que na próxima Sessão Ordinária teremos Tribuna do 

Povo com a Munícipe Srta. Juliana S. Severo, falando sobre 
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“Acessibilidade e Inclusão”. Lembrou a todos os Vereadores da 

palestra do Sr. Otélio Drebes, dia 15.10.2019, no CTG – Querência 

do Mundo Novo. Não havendo mais nada a tratar encerrou esta 

Sessão Ordinária convidando a todos para participarem da Sessão 

Ordinária no dia 14 de outubro de 2019, no Plenário Pedro Lucas, 

Três Coroas/RS, 07 de outubro de 2019.  

 

 


