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Ata nº 2.405, de 14 de outubro de 2019. 

34ª Sessão Ordinária 

Aos catorze 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 informou que têm na Mesa as prestações de 

contas do Sindicato, referente à Escola de Sapateiros, mês de 

setembro de 2019, que também tem as prestações de contas da 

Fundação Hospitalar Dr. Oswaldo Diesel, referente meses de junho, 

julho e agosto. A presidente solicitou que o chefe de secretaria Sr. 

Claudio Hack fizesse o momento espiritual. Colocou em discussão e 

votação as atas nº 2.397, 2.399, 2.400, 2.401 e 2.402, e estas foram 

aprovadas por unanimidades.     

NA MATÉRIA DE EXPEDIENTE 

Of. nº 6 dos Republicanos solicitando a cedência do Plenário Pedro 

Lucas, para o dia 24.10.2019, às 19h; Of. nº 034, da Defensoria 

Pública, informando que no dia 18.11.2019, estará na Câmara 

apresentando Relatório de atividades da Entidade; Correspondência 

do Sindicato dos Bancários do Vale do Paranhana; Moção de 

Repúdio nº 02, Vereadores Marisa da Rosa Azevedo (MDB) e Pedro 

Senir Farencena (PT), “Moção contra a PEC 280/2019.”; Indicação 

nº 084, 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), “Solicitam adesão do Município ao Programa 

Nacional das Escolas Cívico-Militares, lançado em conjunto entre o 

Ministério da Educação e o Ministério da Defesa.”; Pedido de 

Informação nº 020, Vereadores João Alberto Kunz (PSDB), Oneide 

Severina Petry (MDB), Pedro Senir Farencena (PT), Francisco 

Adams (PDT), Marisa da Rosa Azevedo (MDB) e Hilário Iluir Behling 

(PSB), “Solicitam Informações sobre a viagem do Secretário do 
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Planejamento Sr. Eduardo Kellermann, à Europa, a saber: Qual o 

objetivo da viagem? Qual o valor gasto da viagem?, Qual o valor 

gasto com diárias:, Qual ou quais as empresas visitadas?, Como se 

dará daqui para frente o complemento desta viagem com resultados 

para Três Coroas?.”; Projeto de Lei Municipal nº 3.848, de 

11.10.2019, “Altera as condições de trabalho do Cargo de Terapeuta 

Ocupacional, descrita na alínea  “A”, constante no anexo I, da Lei 

Municipal nº 3.150, de 20.12.2011, e dá outras providências.”; 

Projeto de Lei Municipal nº 3.849, de 11.10.2019, “Autoriza abertura 

de Crédito Suplementar, dá recursos para cobertura e outras 

providências.”; Projeto de Lei Municipal nº 3.850, 11.10.2019, 

“Autoriza abertura de Crédito Suplementar, dá recursos para 

cobertura e outras providências.”; Projeto de Lei nº 3.851, de 

11.10.2019, “Autoriza abertura de Crédito Suplementar, dá recursos 

para cobertura e outras providências”; Projeto de Lei Municipal nº 

3.852, de 11.10.2019, “Autoriza abertura de Crédito Suplementar, dá 

recursos para cobertura e outras providências.”. 

NO HORÁRIO DE EXPEDIENTE 

O VEREADOR IRINEU FEIER, saudou os presentes. Inicia 

explanando que na ultima quinta-feira foi realizada com reunião 

com  o conselho curador do hospital em que foi informado o inicio 

das obras conforme exigência da vigilância sanitária para que seja 

possível fazer a instalação dos equipamentos que estão sendo 

licitados com as emendas impositivas da Câmara, os aparelhos de 

endoscopia e colonoscopia, lembrando que estes equipamentos 

serão adquiridos com recursos destinados da Câmara de 

Vereadores. Registra que no dia de ontem a comunidade Luterana 

de Três Coroas comemorou seus 98 anos de fundação no Município. 

Sobre a moção de apoio a não privatização do Banrisul o Vereador 

diz que os Executivos Federais, Estaduais e Municipais não 

deveriam estar preocupando-se com as empresas a preocupação 

deles deveria ser muito maior com a população, mas em sua opinião 
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a empresa que não dá lucro não deve ser privatizada pelo Estado, 

ao mesmo passo em que as empresas que dão prejuízo não devem 

continuar nas mãos do Estado, pois uma empresa só é boa para o 

Estado e para a população quando ela traz retorno nos recursos 

financeiros. Agradece a presença desejando uma abençoada 

semana a todos.  

O VEREADOR PEDRO SENIR FARENCENA, saudou os presentes. 

Inicia parabenizando a todos os professores e professoras pela 

passagem do dia do professor que é comemorada no dia de 

amanhã, relembrando que hoje em dia não é fácil seguir firme na 

profissão de professor. Parabeniza a comunidade do bairro vila nova 

pela Festa da Nossa Senhora realizada no dia de ontem. Referente 

à moção ele diz que hoje o respeito que ele tem pelos profissionais e 

pelos órgãos públicos Banrisul e Corsan que sempre deram lucro e 

continuam dando lucro ao Estado, relembrando que a moção trata-

se apenas de um apoio para que seja mantido o plebiscito sobre a 

privação e não sobre a privatização em si, ou seja, a moção é em 

apoio à manutenção do plebiscito somente, diante disso ele pede 

apoio aos Colegas para que todos deem seu voto de apoio à moção, 

reiterando que respeita a opinião de todos os colegas e enfatizando 

que as Estatais Banrisul e Corsan são empresas que só dão lucro ao 

Estado. Cita que ao longo desta semana foi questionado por dois 

comerciantes da cidade, do porque que a cidade de Três Coroas 

não faz parte da região metropolitana, lembrando que hoje a cidade 

vizinha de Igrejinha faz parte da região metropolitana o que abre 

para Três Coroas uma grande possiblidade de abrir novamente este 

pedido para que Três Coroas faça parte da região metropolitana 

para aumentar em torno de 20% os recursos que vem para serem 

distribuídos no Município, portanto ele pede que a Câmara faça um 

oficio ao Poder Executivo pedindo que este envie este pedido para a 

Assembleia Legislativa para que Três Coroas sejam incluídas na 

região metropolitana, reiterando que isso seria uma grande vitória 
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para Três Coroas. Agradece a presença desejando uma ótima 

semana a todos.  

NA TRIBUNA DO POVO 

A Srta. Juliana S. Severo, veio falar sobre “Acessibilidade e 

Inclusão”. Com a palavra a munícipe Juliana, Inicia saudando a 

todos os presentes e pela oportunidade de estar fazendo uso da 

tribuna do povo. Emocionada ela informa ser moradora de Três 

Coroas e acadêmica do curso de Psicologia da Faccat, diz que a 

inclusão é algo que já deve começar pelas famílias, em seguida 

pelas escolas, pois é primeiro local onde as crianças descobrem 

como é estar inserido no contexto social e é graças a isso com muita 

luta e incentivo do Poder Público e população, hoje é possível 

enxergar as pessoas com deficiência como seres humanos capazes 

e não como “coitadinhos sociais” e sim pessoas com uma enorme 

capacidade de aprender desde cedo com outras crianças algo que 

fará muito bem a todos no futuro. A maior dificuldade das pessoas 

com deficiência na questão da acessibilidade é aquelas que 

apresentam problemas de locomoção, pela falta de rampas, pelos 

veículos que estacionam nas rampas e pela falta de consciência dos 

motoristas, dificultando muito a vida das deficientes, outra coisa 

muito preocupante é o número de motoristas não deficientes que 

ocupam as vagas de carros destinadas a estas pessoas, outra 

dificuldade que ela percebe é a falta de acessibilidade nos banheiros 

públicos ou privados. Informa que o mês de novembro a 

APETAF  completará cinco anos de fundação no Município de Três 

Coroas e convida a todos para que façam parte da Associação para 

isso basta procura-los no Facebook ou entrar em contato com o 

vice-presidente da Associação o Sr. Luiz Carlos Ebert. Ele pede aos 

Vereadores que através desta casa seja realizado um pedido de 

informação sobre o conselho municipal das pessoas com deficiência, 

perguntando principalmente se este conselho está atuante no 

Município, pois eles têm certa dificuldade como associação para 
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conseguir certas ações e a ajuda do conselho, se atuante, facilitaria 

em muito o andamento dos trabalhos desenvolvidos pela 

Associação. Agradece a todos pela oportunidade. 

RESPOSTA A TRIBUNA DO POVO 

O VEREADOR FRANCISCO ADAMS; inicia agradecendo a 

presença e a coragem da munícipe em vir até a tribuna do povo 

relembra que esta Casa Legislativa a várias legislaturas vem 

cobrando do Poder Executivo Municipal uma posição e sobre as 

melhorias dos acessos aos deficientes, mas ele acredita que as 

melhorias serão feitas e o Poder Publico fará cobranças mais 

efetivas principalmente aos comércios que ainda não estão 

adaptados para atender aos deficientes.  

O VEREADOR HILÁRIO ILUIR BEHLING; inicia parabenizando a 

munícipe pela sua iniciativa de utilizar a tribuna do povo, bem como 

pelo seu empenho junto a APETAF mobilizando as pessoas 

envolvidas, pois acredita que isso serve de estimulo aos demais 

para lutar pela causa, porque é sabedor de que muitas coisas ficam 

a desejar por parte do Poder Publico, mas reforça que esta é uma 

briga que todos vêm travando ao longo do tempo e isso não é 

somente desta gestão, mas todos os parlamentares desta Câmara 

tem uma grande responsabilidade com todos os munícipes 

deficientes de Três Coroas, novamente a parabeniza pela sua luta e 

pelo incentivo de lutar que ela traz aos demais. 

O VEREADOR ILÁRIO RELÁSIO BRINGMANN; inicia 

parabenizando a munícipe pela iniciativa dela em vir se pronunciar 

na tribuna do povo,  diz que através de pessoas como ela, por brigas 

travadas por pessoas de coragem muito já foi conquistado ao longo 

dos anos, mas que ainda existe muito a ser 

conquistado,  incentivando ela a seguir sempre na sua luta que as 

coisas só irão crescer, pede que ela retorne sempre a tribuna para 

falar sobre esta questão para que estas demandas sejam atendidas, 

pois se não houver pessoas para defender esta causa muitas coisas 
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acabam sendo esquecidas, por isso é tão importante que ela se faça 

presente nesta tribuna toda vez que acreditar que existe algo a ser 

defendido e debatido pelo Poder Público de uma maneira geral, 

reiterando os parabéns a munícipe pela iniciativa.  

O VEREDAOR PEDRO SENIR FARENCENA; inicia parabenizando 

a munícipe, relembrando que essa luta não pode parar, jamais, pois 

levou muito tempo para que o conselho municipal dos deficientes 

físicos fosse criado, citando a Sede da Prefeitura como um dos 

locais que ainda não possui acesso aos deficientes para acesso ao 

seu segundo piso. Ainda, diz que existem muitas questões que 

precisam ser melhoradas e que isso se constrói com historias de 

sucesso como é a dela. Parabeniza e agradece a munícipe mais 

uma vez pela bela iniciativa de trazer as demandas da Associação 

para a tribuna.  

O VEREADOR IRINEU FEIER; inicia parabenizando a munícipe pela 

atitude relembra os cinco anos de fundação da associação depois de 

muito tempo da luta de todos para a concretização desta formação e 

enfatizando que como bem trazido por ela às famílias ainda não 

sabem de todos os direitos que possuem os seus familiares 

deficientes, pois todos aqui são testemunhas da difícil adesão das 

famílias a associação, com relação ao conselho municipal ele 

reforça que  câmara irá solicitar as informações pedidas por ela e 

que ela pode ter certeza que essa Casa estará sempre ao lado deles 

os apoiando em tudo aquilo que for possível.  

A PRESIDENTE MARISA DA ROSA AZEVEDO EM SUAS 

CONSIDERAÇÕES FINAIS E SOBRE AS TRIBUNAS; inicia 

declarando que a tribuna esta sempre com o espaço aberto para 

todos os munícipes que desejam se manifestar, ela sempre diz que 

os dons tem que ser colocados a serviço da comunidade e ela tem 

este dom de defender a causa em seu nome em nome de todos os 

deficientes  relembra que foi também uma das apoiadoras da 

associação, mas reforça que o Município de Três Coroas realmente 
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deixa muito a desejar nesta causa, no seu ponto de vista, por 

exemplo, qualquer obra dentro da cidade só deveria receber o 

habitasse se comprovada a acessibilidade, relembra também que a 

própria Prefeitura Municipal não possui acesso dos deficientes ao 

segundo piso, ainda, as calçadas construídas pela própria prefeitura 

estão muito mal feitas, pois nenhuma delas possui acesso aos 

cadeirantes, ela acredita ainda, que todos os deficientes deveriam 

ter uma maior atenção do Poder Publico, mas volta a reiterar que os 

Vereadores infelizmente possui somente poder de cobrança e não 

de execução, sobre a associação ele diz que só ouve sempre coisas 

boas, sempre ouvindo elogios, e que é muito boa essa iniciativa de 

criar a associação, pois o Poder Público esta sim em débito com os 

deficientes do Município, lembrando que a Câmara na medido do 

possível esta procurando se tornar cada dia mais efetiva nesta 

questão da acessibilidade, melhorando os acessos em todos os 

ambientes.  Com relação ao pedido para que Três Coroas faça parte 

da região metropolitana a Presidente diz que essa é uma briga 

antiga desta Casa, mas agora Três Coroas está com a porta aberta 

novamente para refazer este pedido. Sobre as rótulas ela diz que 

esta Câmara de Vereadores sempre defendeu o uso de rótulas para 

viabilizar um melhor andamento do transito. Informa os salários de 

Prefeito, Vice, Secretários e Diretores do Poder Publico Municipal, 

ainda, informa que o atual Secretário da Saúde deixa o seu cargo ao 

final desta semana, ficando no seu lugar a Sra. Carla que ao 

contrário do outro terá uma subsecretária, na opinião da Presidente 

isso se trata de uma manobra politica, pois o atual secretário era 

uma pessoa técnica que não estava disposto a fazer campanha nas 

próximas eleições, sendo assim substituída por pessoas que farão 

campanha politica, apesar disso, a Presidente afirma que não tem 

absolutamente nada contra as substituições, desejando apenas que 

as duas realizem um bom trabalho. Diz que esta nas redes sociais 

as visitas do Prefeito a Brasília que este estaria indo atrás de verbas 



8 
 

para a compra dos aparelhos de colonoscopia e endoscopia que 

serão adquiridos pelo hospital, mas a Presidente ressalta que estes 

equipamentos serão comprados com recursos das emendas 

impositivas da Câmara, ou seja, esta compra será feita com recursos 

destinados pelos vereadores e não com recursos conquistados pelo 

Prefeito, sobre a ponte de quilombo ela diz que o Prefeito 

novamente negou a construção, referindo não possuir recursos 

suficientes, mas a Presidente diz que seria perfeitamente possível a 

realização da obra em uma parceria Executiva e Legislativa. Informa 

que a Câmara encaminhou rescisão de contrato com a empresa 

IGAM para formalizar contrato com outro escritório de Advocacia 

especializado em Direito Público, escritório do Dr. Vanir de Matos, 

uma das causas que o novo escritório tomara conta é justamente a 

demanda da ponte de quilombo, para impor que seja cumprida a lei 

das emendas impositivas. Informa que a licitação sobre os 

equipamentos do hospital resultou em licitação “deserta”, outra será 

aberta o quanto antes, as salas para receber os equipamentos 

estrarão em obras hoje, e Três Coroas será Município de referencia 

nestes exames. Agradece a entrada da indicação do colega 

Vereador Roque para que voltem a ser exibidos filmes no Centro de 

Cultura do Município, mas lembra que isso já foi solicitado ao Poder 

Executivo na gestão anterior que não pode concretizar a solicitação 

devido ao alto valor do aparelho novo para exibição destes filmes.   

NA ORDEM DO DIA 

A residente informou que encaminhará a Indicação nº 84. Colocou 

em discussão e votação a Moção nº 02 e esta foi aprovada com os 

votos contrários dos Vereadores João Alberto Kunz e Hilário Iluir 

Behling. Colocou em discussão e votação o Pedido de Informação nº 

20 e este foi aprovado por unanimidade. Colocou em discussão e 

votação os Pareceres e os Projetos de Lei Municipais nº 3.844, 

3.845 e 3.846, e um a um foram aprovados por unanimidades. 

Colocou em discussão e votação o pedido de cedência do espaço 
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da Câmara pelo partido dos Republicanos para o dia 24.10.2019 e 

este foi aprovado por unanimidade. Informou que na próxima Sessão 

Ordinária teremos Tribuna do Povo, com o Munícipe Sr. Luís 

Augusto Bringmann, falando sobre “Saneamento Básico e Coleta 

Seletiva”. Não havendo mais nada a tratar encerrou esta Sessão 

Ordinária convidando a todos para participarem da Sessão Ordinária 

no dia 21 de outubro de 2019, no Plenário Pedro Lucas, Três 

Coroas/RS, 14 de outubro de 2019.  

 

 

 


