
Ata nº 2.406, de 21 de outubro de 2019. 

35ª Sessão Ordinária 

Aos vinte e um 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 Vereadora Oneide Severina Petry. 

Saudou a todos os presentes. A presidente solicitou ao Colega 

Vereador Francisco Adams que fizesse o momento espiritual. 

NA MATÉRIA DE EXPEDIENTE 

Convite do Grupo Novos Rumos, para evento a realizar-se em 

18/11/2019, às 19:30 na Linha Vinte Oito; Projeto de Lei Municipal nº 

3.853, de 23.10.2019, “Autoriza abertura de Crédito Suplementar, dá 

recursos para cobertura e outras providências"; Projeto de Lei 

Municipal nº 3.854, de 16.10.2019,  “Autoriza abertura de Crédito 

Suplementar, dá recursos para cobertura e outras providências"; 

Projeto de Lei Municipal nº 3.855, de 16.10.2019, “Autoriza abertura 

de Crédito Suplementar, dá recursos para cobertura e outras 

providências"; Projeto de Lei Municipal nº 3.856, de 17.10.2019, 

“Autoriza abertura de Crédito Suplementar, dá recursos para 

cobertura e outras providências"; Projeto de Lei Municipal nº 3.857, 

de 17.10.2019, “Autoriza abertura de Crédito Suplementar, dá 

recursos para cobertura e outras providências"; Projeto de Lei 

Municipal nº 3.858, de 17.10.2019, “Autoriza abertura de Crédito 

Suplementar, dá recursos para cobertura e outras providências"; 

Projeto de Lei Municipal nº 3.859, de 17.10.2019, “Autoriza abertura 

de Crédito Suplementar, dá recursos para cobertura e outras 

providências"; Projeto de Lei Municipal nº 3.860, de 17.10.2019, 

“Autoriza abertura de Crédito Suplementar, dá recursos para 

cobertura e outras providências".  

NO HORÁRIO DE EXPEDIENTE 

O VEREADOR HILÁRIO ILUIR BEHLING saudou os presentes. 

Inicia explanando sobre as diversas reclamações que recebeu em 



razão do mal atendimento prestado pelos médicos no hospital, 

declarando que é preciso cobrar novamente do Poder Executivo 

providências sobre essa situação, que voltou a tornar-se crítica. 

Ontem foi cobrado novamente pelos moradores do interior a questão 

das estradas que estão praticamente intransitáveis, diz que a atual 

administração está jogando os munícipes contra a Câmara de 

Vereadores afirmando que é por culpa da Câmara que as estradas 

não estão sendo arrumadas, sinceramente o Vereador diz que é 

impossível trabalhar com esta atual Administração que é baseada 

em uma sucessão de farsas e mentiras, pois tudo que vem para esta 

Casa que possui legitimidade está sendo aprovado por esta Casa, 

ou seja, tudo que vier para apreciação que tratar de melhorias para a 

comunidade está sim sendo aprovado, a exemplo do projeto que 

será aprovado hoje que visa auxiliar as empresas do Município que 

irão participar das feiras calçadistas, bem como as diversas 

aberturas de crédito que estão chegando e que a Câmara certa de 

que será em beneficio da comunidade tem aprovado, portanto ele 

pede que a comunidade não se deixe iludir pelas mentiras contadas 

contra Câmara de Vereadores pela atual Administração que fiquem 

atentos a verdade das coisas. Parabeniza a Associação dos 

comerciários pela excelente palestra do Sr. Odélio Drebes. 

Comunica a sua participação no evento do FCDL. Parabeniza e 

agradece a presença do Governador do Estado no Município, que 

deu uma boa sinalizada na sua preocupação com o setor coureiro 

calçadista da região, lembrando que o Governador do Estado desde 

que assumiu o seu mandato já esteve por duas vezes em visita a 

cidade de Três Coroas. Agradece a presença convidando a todos 

para que voltem sempre. 

TRIBUNA DO POVO 

O Sr. Luiz Augusto Bringmann, que veio falar sobre “Saneamento 

Básico e Coleta Seletiva”. Com a palavra o munícipe Luiz Augusto; 

inicia saudando a mesa principal e a toda a comunidade presente. 



Ele pediu um espaço na tribuna   para poder falar sobre o 

saneamento básico e a coleta seletiva por ser um assunto que 

desperta a curiosidade e é de extrema importância em qualquer 

Município ou região porque o futuro passa  por esta questão, ele diz 

que possui um trabalho de pesquisa todo voltado para o direito 

ambiental, portanto um ambientalista, tudo que ele olha possui uma 

visão ecológica e ecossistêmica, sendo assim, ele procurou entrar 

no site da Prefeitura Municipal e também procurou se informar sobre 

a questão do lixo que muito lhe causa estranheza, porque ele não 

conseguiu algumas respostas, por isso procurou a tribuna do povo, 

para ver se juntos, munícipe e Câmara conseguem algumas 

respostas. Cita que se consultado o site da Prefeitura Municipal 

existe uma notícia de 2009 sobre a usina três-coroense responsável 

pela coleta, a coleta do lixo segundo a publicação, os responsáveis 

pela coleta deveriam coletar o lixo recolhido na cidade, em seguida 

este lixo seria levado para a usina passaria pelo processo de 

separação, orgânico e seco, e o lixo orgânico seria transformado em 

adubo que seria espalhado pelos canteiros da cidade e isso tudo 

geraria uma economia para o Município, a noticia de 25/08/2019 traz 

também que o lixo seco seria vendido e este dinheiro voltaria em 

recursos para o Município, mas o que lhe parece é que, é pago um 

determinado valor para realização desta coleta e é pago mais um 

valor para que outra empresa leve o lixo daqui embora, estes valores 

ele não conseguiu apurar, pois o site lhe parece meio confuso neste 

quesito. Ele diz que só questiona isso porque se o Município possui 

um espaço que lá em 2009 foi tido como exemplo para todo o país, 

porque isso não está sendo usado e nem prestado contas do porque 

disso não estar funcionando, questionando que talvez a Câmara 

também não tenha estas informações, ele cita que Três Coroas tem 

um grande potencial que não é revertido ao Município, ainda, certas 

coisas lhe parecem que com esta gestão não será possível fazer 

pela falta de comunicação com o atual do Poder Executivo, 



relembrando que a venda de plástico é benéfica aos retornos do 

cofres públicos, além disso falta disponibilidade de opções de 

separação do lixo aos munícipes como lixeiras separadas e 

calendários de coletas, informando o dia de recolhimentos de cada 

um, isso lhe parece falta de gestão e de conscientização do Poder 

Público atual, que deveria trabalhar isso desde as escolas, com 

projetos voltados a conscientização das crianças, relembra que em 

2009 um especialista na área em palestra na cidade, sugeriu que os 

lixos fossem colocados em sacolas com cores que diferenciassem o 

orgânico do seco, pois bem, ele não sabia desta informação até 

fazer e pesquisa e assim como ele muitos não sabem, pois lhe 

parece que  o Município tem tudo para implantar este sistema, mas 

joga fora o potencial que tem, e nada disso é revertido em prol da 

população, mas ele cansou de bater na Prefeitura para pedir 

explicações e esclarecimentos, portanto ele hoje vem a Câmara para 

solicitar que essa peça esclarecimentos ao Poder Executivo sobre o 

porque de todo este potencial com relação a coleta do lixo não está 

sendo praticado no Município, porque os recursos não estão sendo 

revertidos, porque não há projetos para efetivar a separação do lixo, 

ou seja, é preciso começar aos poucos e através da Câmara, pois 

ele acredita que se depender do atual Poder Executivo nada será 

feito. Deixe assim a sua ideia para que algo seja feito o quanto 

antes, para que se inicie uma nova gerencia de todo este potencial 

que o Município tem para aproveitar ao máximo os recursos 

disponíveis na questão do recolhimento e aproveitamento dos 

recursos do lixo no Município, ou seja, para realizar este trabalho no 

local que já destinado para isso, ou se isso já está acontecendo que 

seja divulgado da forma adequada. Agradece pela oportunidade. 

RESPOSTAS A TRIBUNA DO POVO 

O VEREADOR IRINEU FEIER; inicia parabenizando o munícipe por 

este trazer esta importante situação para a Câmara de Vereadores, 

confessando que ele também não tinha estas informações, e 



relembrando que na época foi sugerida esta conscientização nas 

escolas, mas por falta de espaço nas escolas esta conscientização e 

aprendizagem parou de ser feita, com exceção da escola Rui 

Barbosa de Linha Café que ainda faz este trabalho com as crianças, 

mas porque o próprio Vereador que é vizinho da escola cedeu um 

espaço no seu terreno para que escola pudesse seguir com a 

atividade. Ressaltando que foi importante o munícipe trazer este 

assunto para a tribuna, ele acredita que não precisa ser um 

Vereador a fazer este pedido de informação, podendo ser um pedido 

da Câmara toda, solicitando informações sobre como essa questão 

está sendo tratada pelo Poder Executivo Municipal.  

O VEREADOR HILÁRIO ILUIR BEHLING; inicia lembrando que o 

Poder Executivo Municipal esta com o hábito de querer se tornar o 

Município exemplo em tudo, as câmeras de vigilância são as 

melhores da região; o serviço de coleta e triagem do lixo são os 

melhores da região, mas dificilmente isso funciona, ele sugere a 

implantação de uma cooperativa de reciclagem, além disso esta 

atual gestão do Poder Executivo proibiu as crianças de levarem 

material reciclado para as escolas, e que se não fosse a cedência do 

espaço no terreno do colega Vereador Irineu o trabalho na escola 

Rui Barbosa também teria sido encerrado, sendo que, eles já 

realizam este trabalho a 19 anos, fora as escolas que estavam 

realizando isso e foram proibidas de continuar, reiterando a sua 

sugestão para criação de uma cooperativa de reciclagem que 

empregaria muitas pessoas, além disso a conscientização deveria, 

como sugeriu, o munícipe vir através da instalação de lixeiras 

especificas e todo um projeto de conscientização junto a população. 

Agradece o munícipe pela sua participação e explanação na tribuna 

do povo.  

O VEREADOR ILÁRIO RELÁSIO BRINGMANN; inicia 

parabenizando o munícipe pela sua iniciativa de usar novamente a 

tribuna do povo para tratar de um assunto tão pertinente que é antes 



de tudo um assunto de saúde publica, porque está se falando do 

lixo, o Vereador identifica que na praça central existem ligeiras 

específicas, e isso poderia ser estendido aos bairros, onde as 

pessoas levariam seus lixos até as lixeiras destinadas, pois isso 

poderia se transformar em recursos que seriam bastante benefícios 

ao Município.  

A PRESIDENTE VEREADORA MARISA DA ROSA AZEVEDO EM 

SUAS CONSIDERAÇÕES FINAIS E SOBRE AS TRIBUNAS; inicia 

citando que antigamente a cidade de Três Coroas tinha uma 

preocupação maior em conscientizar e trabalhar isso nas escolas, 

porem com tempo isso foi sendo esquecido e as atividades forma 

diminuindo, além disso, ela informa que o lixo de Três Coroas está 

sendo levado para a cidade de São Francisco de Paula, relembra do 

projeto da Professora Ana Kelly que era desenvolvido com louvor, 

mas terminou e o lixo voltou a aparecer pelas ruas, na opinião dela 

ainda falta mais conscientização, principalmente com relação as 

sacolas plásticas, lembrando que essa Câmara já aprovou este ano 

o fim do uso do canudinho tradicional, mas que realmente o maior 

problema do meio ambiente são as sacolas e os copos plásticos, 

reforça que a Prefeitura realmente não faz a venda do lixo, que a 

responsável pelo destino e recursos do lixo é a empresa engessa. 

Parabeniza Associação dos comerciários pelo evento/palestra com o 

Sr. Odélio Drebes, que contou com grande público presentes, além 

de fazer a sua parte social com arrecadação de alimentos. 

Comunica sua participação no encontro com o Governador Eduardo 

Leite, enfatizando que ela depositou grandes expectativas nas 

atitudes positivas que o Governador demonstrou estar tendo com 

relação ao setor calçadista da região. Comunica sua participação no 

evento RS Empregos no SINE de Gramado, relembrando que 

infelizmente o desemprego é algo presente dentro do Município de 

Três Coroas, e que hoje muitos munícipes estão empregados nas 

cidades vizinhas, ressaltando que era visto que a maior procura era 



dos jovens, pois a cidade de Gramado disponibiliza um número 

bastante grande de vagas de emprego. Solicita que algum dos 

colegas vereadores verifique se realmente foi realizado o conserto 

da ponte pênsil. Solicita que seja realizado alguns consertos na rua 

da corsan, pois o acesso ao local está em condições precárias.    

NA ORDEM DO DIA 

Colocou em discussão e votação os Pareceres e os Projetos de Lei 

Municipal números 3.847, 3.848, 3.849, 3.850, 3.851, 3.852 e 3.856, 

e estes, um a um, foram aprovados por unanimidade. Colocou em 

discussão e votação a segunda votação da Emenda a Lei Orgânica 

nº 006/2019, e esta foi aprovada com dois votos contrários dos 

vereadores Roque Werner e Ilário Relásio Bringmann. Comunica 

que na próxima Sessão Ordinária haverá tribuna do povo com o Sr. 

Sergio Lima, que virá falar sobre “conselho escolar”. Convida a todos 

os vereadores para participarem da troca de Diretoria do partido do 

PRB que será realizada no dia 24.10.2019, às 19:00h no Plenário 

Lucas, com a presença de alguns Deputados do partido. Não 

havendo mais nada a tratar encerrou esta Sessão Ordinária 

convidando a todos para participarem da Sessão Ordinária no dia 28 

de outubro de 2019, no Plenário Pedro Lucas. Três Coroas/RS, 21 

de outubro de 2019.  

 


