
Ata nº 2.407, de 28 de outubro de 2019. 

36ª Sessão Ordinária 

Aos vinte e oito 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 para participarem de audiência pública a realizar-se no dia 

04.11.2019, às 18:00h no Centro Municipal de Cultura; Ofício nº 

187/2019 do Poder Executivo Municipal;  Ofício nº 189/2019 do Poder 

Executivo Municipal; Indicação nº 085/2019, 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) Hilário Iluir Behling (PSB), “Solicitam que seja 

realizado um estudo de viabilidade para realização de obras de 

melhorias no trecho de estrada que inicia após a passagem da ponte 

do Maurício em Linha Café, bem como, se é possível estender o 

trecho de calçamento com o mesmo início até o loteamento da família 

Schäefer”; Indicação nº 086/2019, 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) Hilário Iluir Behling (PSB), “Solicitam que seja 

realizado melhorias, em especial, a instalação de um sistema de 

drenagem no campo de areia em Linha Café, localizado junto a sede 

do Grêmio Esportivo Brasil”; Indicação nº087/2019, 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) Hilário Iluir Behling (PSB),  

“Solicitam que realizado melhorias, em especial, nas ruas sem 

pavimentação localizadas no Loteamento Sturm em Linha Café”; 



Projeto de Lei Municipal nº 3.861, de 21.10.2019, “Autoriza a abertura 

de  Crédito Suplementar, dá recursos para cobertura e outras 

providências”; Projeto de Lei Municipal nº 3.862, de 22.10.2019, 

"Autoriza o Poder Executivo Municipal a contratar por tempo 

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

(um) Servente 40h semanais"; Projeto de Lei Municipal nº 3.863, de 

22.10.2019, “Autoriza a abertura de Crédito Especial, dá recursos 

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

3.864, de 23.10.2019, “Autoriza a abertura de  Crédito Suplementar, 

dá recursos para cobertura e outras providências”.  

NO HORÁRIO DE EXPEDIENTE 

O VEREDOR PEDRO SENIR FARENENA saudou os presentes. 

Inicia explanando que irá tratar de assuntos que a muitos anos vem 

sendo discutidos nesta Casa e levados ao Governo do Estado, 

principalmente em relação as entradas dos bairros que ficam as 

margens da ERS115, o Vereador cita que só o pedágio que fica no 

Município arrecada de 80 a 100 mil reais por dia e ele fica se 

perguntando o porque que a população de Três Coroas não tem um 

acesso descente, como passarelas por exemplo, nas entradas dos 

bairros que ficam as margens da rodovia, na rua Kaiser também foi 

pedido um refugio para facilitar a entrada e a saída dos carros, porque 

a entrada principalmente a esquerda da pista é muito difícil de ser 

feita, outra questão é a rotula em frente a entrada de linha café, estas 

medidas são de extrema necessidade pela quantidade de acidentes 

que ocorrem no local, o Vereador referencia que são medidas fáceis 

e baratas de serem feitas, uma questão um pouco mais complicada a 

qual eles também solicitam uma solução é a ponte de quilombo 

porque a entrada é estreita e tem um trafego muito intenso nas horas 

de pico, ele relembra que as medidas já vem sendo pedidas a muitos 

governos, as demandas não são de agora, a lombada eletrônica não 

resolve a questão, mesmo com os carros diminuindo a velocidade, 

diante do exposto ele gostaria que fosse novamente feito um ofício a 



ERG, bem como ao Governo do Estado através da Câmara de 

Vereadores solicitando estas demandas com urgência, visto que da 

arrecadação do pedágio muito pouco é investido no Município. 

Voltando as questões municipais ele pauta um pouco a questão das 

vagas de emprego no Município, referindo que a algum tempo atrás 

esteve em conversa com a responsável pela empresas de calçados 

Beira Rio e na ocasião ela comentou que a calçados Beira Rio esteve 

em contato com a Prefeitura para que a empresa viesse se instalar 

aqui, ao passo que o Prefeito disse não ter interesse que a empresa 

viesse para o Município e essa acabou abrindo nova filial em outra 

cidade do Rio Grande do Sul, com isso Três Coroas deixou de receber 

mais de 500 vagas de empregos que era a expectativa da empresa, 

e assim como essa outra empresas que foram dispensadas pelo 

Prefeito Municipal, ou seja, por falta de apoio da atual gestão está se 

perdendo muitas empresas que trariam empregos para o Município. 

Retomando a questão das calçadas o Vereador volta a pedir que seja 

realizada no Município uma fiscalização efetiva que apure o número 

de áreas/casas e terrenos vazios que não possuem calçadas para que 

estes proprietários sejam notificadas para realização da obra ou do 

conserto com um prazo que contente a todos, mas que seja feito, pois 

isso também ajuda a atrair novos investidores e novas empresas. 

Com relação a colocação dos canos de água e esgoto do Município é 

preciso uma organização da Prefeitura juntamente com a Corsan para 

que estes encanamentos não sejam mais feitos no meio da rua, e sim 

nos passeios ou junto ao meio-fio, para que quando necessitar de 

consertos não sejam destruídas as ruas. Ainda é preciso se preocupar 

com tudo isso que foi explanado para que a cidade volte a crescer 

garantindo prosperidade para o Município. Agradece a presença 

desejando uma ótima semana a todos.  

O VEREADOR ROQUE WERNER saudou os presentes. Inicia 

explanando sobre um projeto da Prefeitura Municipal chamado “dia da 

solidariedade” do qual ele tem a oportunidade de participar de alguns, 



explicando que no dia da solidariedade acontecem seguidamente aos 

sábados, lembra que a algum tempo atrás a Prefeitura Municipal 

promovia a feira da saúde e no ginásio municipal uma feira geral, mas 

nos últimos anos houve uma mudança e agora estas atividades são 

feitas em cada um dos bairros do Município, em que, abrem-se os 

postos de saúde dos bairros e são ofertados diversos serviços ligados 

a saúde, inclusive consultas médicas, fazendo com que as 

comunidades consigam participar efetivamente deste projeto, 

comentando que no último sábado a atividade ocorreu no bairro 

encosta da serra onde ele se fez presente e pode acompanhar a 

alegrias das pessoas em poder fazer parte deste evento da saúde que 

é promovido nos bairros utilizando espaços já conhecidos da 

comunidade, portanto ele parabeniza a iniciativa da Prefeitura 

Municipal de promover com frequência estes eventos, que já 

ocorreram em linha café, linha 28, no centro e assim em vários outros 

bairros, aproximando cada vez mais a comunidade do Poder Público. 

Parabeniza  também as escolas da rede municipal que realizaram as 

suas mostras de ciências nas escolas, das quais algumas ele teve a 

oportunidade de ser jurados, posteriormente expondo os trabalhos no 

ginásio municipal e destes selecionados os trabalhos foram para a 

exposição na MOSTRATEC que é a mostra brasileira de ciência e 

tecnologia na cidade de Novo Hamburgo e é a maior mostra da área 

da América Latina, em que, vários trabalhos das escolas de Três 

Coroas participaram a foram premiados; na modalidade EJA a escola 

Fernando Ferrari tirou o primeiro lugar no projeto de um protótipo em 

que eles construíram com canos de PVC uma cadeira que auxilia os 

acamados na alimentação e também na fisioterapia; já na categoria 

do 1º ao 3º ano a escola Duque de Caxias ficou em 4º lugar; a escola 

Balduíno Robinson recebeu o prêmio de imersão cientifica e 

tecnológica pela Fundação Liberato Salzano Filho Vieira de Novo 

Hamburgo, parabenizando novamente estas escolas participantes e 

pelas premiações que receberam, sugerindo aos colegas vereadores 



que estes alunos sejam convidados pela Câmara para virem aqui 

mostrar seus projetos de ciências, bem como as suas premiações. 

Informa que na última quinta-feira ocorreu Audiência Pública da qual 

participaram Poder Executivo, Poder Legislativo, Sindicatos, 

Empresários, CDL, Associação de Moradores, Agência bancária e 

outras pessoas que vieram para saberem mais detalhes sobre um 

projeto que retornará a Câmara de Vereadores prevendo 

investimentos no Município de Três Coroas, após a explicação ele viu 

a aceitação e a lucidez e com fundamentos como foi defendido por 

aqueles que apresentaram o projeto, projeto este que visa um 

empréstimo bancário com uma taxa de juros bem baixa para 

pavimentar diversas ruas da cidade e também fazer a obra de 

construção da ponte do bairro quilombo, ressaltando que estes 

pessoas que se manifestaram em favor deste projeto pensam no bem 

estar da população e no progresso do Município de Três Coroas, com 

isso defendem que haja uma maior união entre Executivo, Legislativo 

e população, para ele este projeto realmente visa atender desde já a 

população de Três Coroas, por isso, é preciso que os Vereadores 

pensem o quanto a aprovação deste projeto é um salto de qualidade 

nas vias públicas, ou seja, nas ruas de Três Coroas. Ainda, hoje dia 

do funcionário público, apesar de muitos terem uma imagem 

desgastada a grande maioria se empenha e trabalha, apesar 

daqueles que deixam a desejar, por isso, ele parabeniza a todos os 

servidores públicos federais, estaduais e municipais que prestam 

diariamente um serviço para a comunidade em todos os setores de 

uma administração pública, e para enfatizar o quanto e funcionário 

público é importante ele fala especificamente sobre os servidores 

públicos do setor da educação entre todas as categorias profissionais  

no Município de Três Coroas que atendem diariamente 5.630, 

crianças, jovens e adultos, somente na educação, portanto realmente 

ele vê que muitas vezes estes servidores merecem um olhar mais 

atencioso de todos um apoio maior, lembrando que todos os 



funcionários públicos prestam um serviço relevante todos os dias nas 

cidades, nos estados e no país, e felizmente em sua maioria são 

pessoas de bem. Agradece a presença desejando um boa noite a 

todos.   

O VEREADOR IRINEU FEIER saudou os presentes. Inicia 

explanando que ele início as melhoras da Câmara com algumas 

reformas bastante significativas que foram dadas em continuidade 

pela Vereadora Marisa enquanto presidente e que serão levadas 

adiante pelo próximo presidente o Vereador Pedro, para que cada dia 

a Câmara possa oferecer mais transparência e melhoria aos 

munícipes. Ele deseja comentar sobre as indicações que foram lidas 

na Sessão Ordinária de hoje, em específico sobre a melhoria nas 

quadras de areias, pois estas ficam inviáveis de serem utilizadas 

quando chove, retirando da população um espaço para prática de 

lazer e esporte. Sobre o projeto legislativo sobre os fogos de artificio, 

ele foi informado que o projeto teria sido vetado pelo Prefeito 

Municipal utilizando de justificativa a falta de fiscais para acompanhar 

a situação ou até foi citada o nome da entidade AREKERB da qual ele 

faz parte, mas nada disso chegou até ele, inclusive existe outros 

colegas que também fazem parte da entidade e isso não chegou ao 

conhecimento de nenhum deles, ainda, teriam justificado que a 

Câmara nãos juntou laudos com especialistas no assunto, como por 

exemplo, com os profissionais médicos veterinários, pela justificativa 

o Vereador deduz que só houve preocupação com os animais, os 

demais favorecidos como crianças, idosos, pessoas doentes, 

deficientes, nenhum destes foi citado e todos são pessoas que sofrem 

com isso, simplesmente porque não querem colocar um profissional 

para fiscalizar a situação, lembrando ele que em nenhum momento foi 

atendida a solicitação para que fosse fiscalizado a limpeza dos 

terrenos vazios dentro da área urbana do Município que é um serviço 

que deve ser desempenhado por um fiscal, pois é obrigação dos 

proprietários manter seus terrenos limpos, portanto ou está faltando 



fiscais para atender as demandas do Município e para isso basta 

contratar menos cargos de confiança e fazer concursos para abrir 

vagas nas áreas da fiscalização  ou se trata apenas de falta de 

vontade política mesmo, pois o trabalho precisa ser feito, portanto é 

preciso que a Prefeitura Municipal reveja certas atitudes. Cita a 

situação da capela mortuária que estava tomada de mato, e já foi 

solicitada outras melhorias naquela capela, ele reforça que os 

Vereadores são os representantes da comunidade, mas não estão 

tendo os seus pedidos atendidos nas mínimas coisas, pois o Vereador 

não tem poder de execução, podendo apenas realizar a cobrança 

para que as demandas sejam atendidas, tudo isso torna muito 

complicado o trabalho do Vereador junto as suas comunidades, pois 

estes lutam e cobram as demandas solicitadas, mas dificilmente estão 

sendo atendidas por parte de quem tem a obrigação de fazer que é o 

Poder Executivo Municipal. Com relação a Audiência Pública 

realizada com o intuito de esclarecer o retorno do projeto de 

empréstimo, ele afirma que não é contra e acredita que nenhum os 

demais colegas seja, todavia reforça o seu posicionamento no sentido 

de que, a Câmara de Vereadores jamais será contra a comunidade, 

nunca, tudo que vier para esta Casa que for para beneficiar a 

comunidade na sua totalidade será aprovado pela Casa Legislativa, 

agora tratar uma reunião, porque na verdade tratou-se de uma 

reunião, pois no horário em que ocorreu não é possível chamar de 

audiência pública, uma vez que a grande da população não pode 

participar, pois não se faz audiência públicas as 09:30 de um dia de 

semana, questionando quantos munícipes conseguem comparecer a 

uma audiência pública neste horário? Só as pessoas marcadas, só 

quem não tem compromissos de trabalhos e não uma grande parte 

da população, apesar disso, ele respeita todas as opiniões dadas ali, 

mas são opiniões de poucas pessoas apenas daquelas que tem 

condições de sair dos seus locais de trabalho naquele horário e 

participar disso, volta a reiterar que na sua opinião ele jamais será 



contra fazer um investimento no Município, mesmo que pra isso seja 

necessário fazer um empréstimo, mas também volta a questionar o 

porque disso não ter sido feito no ano de 2017, no primeiro ano da 

gestão, mas naquele momento não era interessante fazer um 

empréstimo, que já estaria sendo pago ao longo dos três próximos 

anos de governo, claro as estradas estão em condições realmente 

muito precárias, mas o momento para o conserto era lá em 2017, 

porque elas estariam arrumadas até hoje, ou seja, este ano não é ano 

de pedir um empréstimo que será pago somente pelos próximos 

governos no período de 10 anos, deixando claro que a Câmara jamais 

será contra a comunidade ou contra qualquer investimento no 

Município que venha a beneficiar a população. Parabeniza a todos os 

servidores públicos pela passagem do dia do servidor públicos, 

lembrando que todos os funcionários públicos são funcionários da 

população, e que eles nunca devem esquecer do seu dever, 

lembrando que a grande maioria cumpre com as suas funções e 

realiza os seu deveres, mas infelizmente alguns não são merecedores 

dos cargos que ocupam. Agradece a presença desejando uma boa 

semana a todos.  

TRIBUNA DO POVO 

O Sr. Sérgio Lima, que veio falar sobre “Conselho Escolar”. Com a 

palavra o munícipe Sérgio; inicia saudando a mesa principal e a todos 

os demais presentes. Para ele o conselho escolar hoje é o conselho 

mais importante do Município, e ele como pai de uma aluna da rede 

municipal, ele relembra que o estatuto das conselhos escolares, o 

qual ele disponibilizou uma cópia para cada Vereador, foi criado pelo 

MEC com o intuito de que as recursos das escolas públicos fossem 

fiscalizados por pessoas de fora do Poder Pública, ou seja, por 

pessoas da comunidade escolar, mas que fizessem parte do poder 

público em si, o conselho escolar é na verdade uma espécie de 

associação composta por todos os pais que tem filhos na escola, e a 

importância deste conselho vai muito além de qualquer poder nas 



escolas, o próprio diretor da escola faz parte do conselho escolar 

como um membro representante da escolas, mas ele não pertence a 

diretoria do conselho sendo apenas um membro nato. O munícipe 

explica que hoje o conselho escolar atua no auxílio e complementação 

da administração escolar em assuntos pedagógicos e administrativo 

e como órgão consultivo pedagógico, ele percebe que as escolas 

hoje, por exemplo, recebem livros que estão sendo usados 

simplesmente porque estão desatualizados ou em desacordo com o 

que esta sendo ensinado no Rio Grande do Sul, muitas vezes vem de 

outros estados e não são uteis nas escolas do estado, referindo que 

muitos dos livros que chegam hoje em dia nas escolas são 

descartados, por isso muitas vezes os pedidos de folhas na lista de 

materiais escolares, poucos muito poucos dos livros que vem são 

aproveitados, porque existe dentro da formação dos conselhos dois 

pedagogos? Porque é obrigatória haver um titular e um suplente, pois 

na hora de escolher os livros e o que será estudado para o próximo 

ano letivo estes pedagogos precisam ser consultados para haver uma 

ação escolar mais firme em cima do que será aplicado, isso é algo 

que lhe preocupa muito aqui no Rio Grande do Sul, outra parte do 

estatuto do conselho que ele considera extremamente importante é; 

prover os objetivos da entidade mediante o recebimento de 

contribuições sociais e outros recursos, bem como administrar e 

aplicar as verbas repassadas pelo poder público federal, estadual ou 

municipal, doações de pessoas físicas ou jurídicas, ou seja, quem tem 

que administrar estes recursos são os conselheiros que compõem o 

conselho escolar e não os diretores das escolas, prestar serviços as 

escolas em beneficio dos alunos ou do processo educacional; 

estimular a transformação da escola em centros de integração e 

desenvolvimento comunitário, transformas as escolas em algo 

melhor, como por exemplo melhorar os passeios das escolas, 

retirando dentro do possível os perigos que possam haver próximos 

as escolas, ele frisa que está para cobrar qual é a função do conselho 



escolar, sendo que muitos nem sabem qual é a grande importância 

do conselho escolar e todas as exigências que são cobrados dos seus 

membros que precisam ser escolhidos com critérios mais rigorosos e 

de maneira mais séria e não simplesmente sem informação nenhuma 

da importância que tem estes conselhos, por isso ele está hoje aqui, 

para informar aos Vereadores o que vem ocorrendo, ele explica que 

esteve em conversa com o Promotor público, pois foi procura-lo para 

relatar a sua extrema preocupação com o modo como estava 

ocorrendo as eleições para o conselho escolar, ou seja, simplesmente 

de forma e a qualquer dia, sem que fosse cumprida qualquer norma 

do estatuto dos conselhos escolares, diante da situação foi aberto um 

pedido de informação através do Ministério Público endereçado as 

escolas para requerer esclarecimentos sobre porque que as eleições 

não estavam sendo realizadas de acordo com o estatuto, ou seja, 

porque as regras não estavam sendo aplicadas, a Secretaria de 

Educação por sua vez respondeu que houve apenas um equivoco de 

datas para a apresentação das chapas para que estas fossem 

apresentadas aos pais, resumindo o estatuto não está sendo 

cumprido, além disso, foi informado que seria realizado uma nova 

eleição, e esta denuncia teria sido feita por motivos políticos, o que 

cita o munícipe ser uma inverdade, solicitando apenas ao Promotor 

que a eleição ocorre-se dentro dos regimentos do estatuto, sendo 

assim o processo de denuncia arquivado, pois 30 dias após as 

eleições ocorreram exatamente da maneira como manda o estatuto 

sendo cumpridas todas as regras, assim como deve ser em todas as 

escolas, e mediante isso, o munícipe em contra partida se prontificou 

a vir até a Câmara de Vereadores para solicitar que está cobre que 

seja feita a fiscalização das eleições e dos conselhos de todas as 

escolas do Município para que todos os conselhos sejam eleitos 

dentro das regras e para que o estatuto seja respeitado, ou seja, que 

tudo aconteça como preza o estatuto. Agradece a oportunidade.  

RESPOSTAS A TRIBUNA DO POVO 



O VEREADOR HILÁRIO ILUIR BEHLING; inicia parabenizando o 

munícipe pela sua iniciativa, afirmando que as eleições contrárias ao 

estatuto realmente estão acontecendo em outras escolas e que está 

é uma causa que merece realmente a fiscalização necessária, 

voltando a reiterar seus parabéns ao munícipe.  

O VEREADOR IRINEU FEIER; inicia parabenizando o munícipe pela 

sua preocupação referindo que de fato os Vereadores não possuíam 

toda esta clareza sobre o estatuto e ele espera sim que eles possam 

contribuir cobrando do Poder Público que estas eleições ocorram da 

maneira correta, ou seja, como devem realmente acontecer tendo 

sempre alguém fiscalizando de perto todo o processo eleitoral, pois 

ele tem certeza que eles como Vereadores estarão acompanhando 

tudo isso, pois é algo de interesse público.  

O VEREADOR ROQUE WERNER; inicia declarando que o assunto 

conselho escolar, ele como trabalhou muitos anos na educação, tem 

muitas alegrias entre diversos conselhos e CPMs que se dedicaram a 

ajudar nas melhorias das escolas, então desde a época das CPMs em 

que as pessoas ajudavam a construir e pintar as escolas, além de 

outras bem feitorias, hoje praticamente não se tem mais esta 

necessidade porque o Município supre praticamente contudo, 

informando que a algum tempo atrás este estatuto foi feito na sua 

época como secretário, em que, existia a necessidade de haver além 

do CPM um conselho também, diante disso foi conversado e uniu-se 

as duas coisas transformando CPM e Conselhos em uma coisa só, a 

função administrativa, pedagógica e financeira faz parte do conselho 

deixando de existir os CPM que é talvez uma forma carinhosa que 

ainda se fala hoje por uma questão de tradição, hoje ele tem muita 

alegria em dizer que os pais e professores que fazem parte dos 

conselhos são realmente pessoas especiais, porque tiram do seu 

tempo para o bem da escola, e muita coisa boa foi feita, por isso, se 

existem falhas ele acredita que possam ser corrigidas, pois o objetivo 

dos pais que participam é sempre promover o bem estar das escolas.  



O VEREADOR FRANCISCO ADAMS; inicia parabenizando o 

munícipe pela sua atitude e pela bela explanação, afirmando que os 

vereadores farão tudo que estiver ao alcance deles como Casa 

Legislativa para cobrar uma fiscalização mais efetiva nas eleições dos 

conselhos escolares.  

O VEREADOR PEDRO SENIR FARENCENA; inicia parabenizando o 

munícipe e dizendo que esta preocupação já vem desde o ano de 

2005 quando ele assumiu a Câmara pela primeira vez, pois a questão 

do CPM é barrada na banalidade da escolha destas pessoas, em que, 

as eleições são feitas de qualquer forma e os membros dos antigos 

CPMs hoje conselhos nem ficam sabendo das decisões 

orçamentárias tomadas com os recursos das escolas, portanto a 

formação dos conselhos da maneira correta é fundamental para a 

administração dos recursos escolares, tendo o conselhos todos os 

membros para que a fiscalização e a distribuição dos recursos seja 

feita da maneira correta e o conselho entenda realmente quais são as 

suas funções e obrigações junto a comunidade escolar.  

O VEREADOR ILÁRIO RELÁSIO BRINGMANN; inicia parabenizando 

o munícipe pela atitude e sugerindo a Presidente da Casa Legislativa 

que envie um ofício em nome da Câmara para todas as diretoras das 

escolas do Município para que elas informem todas as datas das 

eleições para a composição dos conselhos a esta Casa Legislativa, 

para que a Câmara por sua vez possa cobrar do Poder Público uma 

efetiva fiscalização destas eleições para que elas sempre ocorram da 

maneira mais idônea possível e como manda o estatuto, pois a 

responsabilidade dos conselheiros que formam a diretoria destes 

conselhos é de extrema importância, principalmente dos tesoureiros 

que devem assinar juntamente com as diretoras as ordenações de 

despesas.  

A PRESIDENTE MARISA DA ROSA AZEVEDO EM SUAS 

CONSIDERAÇÕES FINAIS E SOBRE AS TRIBUNAS; inicia 

parabenizando o munícipe pela sua iniciativa em fazer uso da tribuna 



do povo, principalmente pela atitude e coragem de ir até o Ministério 

Público para e relatar os fatos, na opinião dela as eleições para os 

conselhos escolares precisam ser transparentes e obedecer as regras 

do estatuto, principalmente no diz respeito a paridade da montagem 

do conselho para que não haja indicações políticas, os conselhos 

precisam ser formados fora da política, pois é uma forma dos pais 

participarem da vida escolar dos filhos, ele diz ser sabedora que 

alguns conselhos são deficitários, mas ela reforça que a Câmara 

nunca foi comunicada sobre as eleições dos conselhos escolares 

apoiando  sugestão do colega Chico Bala, sobre o envio de um ofício 

as diretorias para que estas comuniquem a Câmara sobre as datas 

das eleições, reitera seu agradecimentos ao munícipe dizendo que 

muitas vezes as pessoas precisam de atitude e coragem para fazer o 

que certo e defender as causas da comunidade. Sobre o projeto dos 

fogos a Presidente diz que este foi feito pelo bem-estar da 

comunidade, buscando conscientizar as pessoas a soltarem fogos 

silenciosos. Sobre o projeto de lei 3.865 que retornou a Casa 

Legislativa os vereadores discutiram sobre ele nas próximas 

semanas, lembrando que o projeto não foi a leitura, portanto não 

tramita na Casa. Comunica a saída da portaria do Poder Executivo 

nomeando a Sra. Carla Cristina Müller como a nova Secretária de 

Saúde e Assistência Social, bem como a nomeação da Sra. Márcia 

Cristina Ávila dos Santos para o cargo da Subsecretaria, da mesma 

Secretaria, as portarias foram datadas do dia 18.10.2019. Parabeniza 

a todos os servidores públicos pela passagem do dia do servidor 

público. Comunica sua participação na reunião do conselho municipal 

de saúde e assistência social, informa abertura de novo processo de 

licitação para compra dos equipamentos de endoscopia e 

colonoscopia para serem utilizados no hospital. Informa participação 

na posse da nova diretoria do PRB. Informa que foram novamente 

entregues as demandas da ERS115 para o Município de Três Coroas. 

Solicita que a Câmara parabenize via ofício as escolas do Município 



premiadas na MOSTRATEC. Solicita que os vereadores Hilário e 

Irineu busquem as informações sobre o uso indevido do nome da 

entidade da AREKERB na justifica do veto do Prefeito ao projeto de 

lei legislativo nº 05/2019. Comunica sua participação na audiência 

pública do Poder Executivo sobre o projeto de lei 3.865, na opinião da 

Presidente o Poder Executivo esta agindo de má fé com a Câmara de 

Vereadores, além do mais esta audiência pública ocorreu em um 

horário que não oportuniza a participação da população, ainda 

denuncia que havia funcionários presentes na audiência pública que 

em seu horário de trabalho, ainda fala das inverdades que tem saído 

na mídia com o intuito de colocar a população contra a Câmara de 

Vereadores.   

NA ORDEM DO DIA 

A Presidente comunica que encaminhará as indicações de números 

85, 86 e 87 aos setores competentes do Poder Executivo Municipal. 

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

Municipal números 3.853, 3.854, 3.855, 3.857, 3.858 e 3.859, e estes, 

um a um, foram aprovados por unanimidade. O projeto de lei 

municipal nº 3.860 teve pedido de vista solicitado pelo Vereador 

Hilário Iluir Behling. Colocou em discussão e votação a derrubada do 

veto ao Projeto de Lei Legislativo nº 05, de 23 de setembro de 2019, 

sendo o veto DERRUBADO por unanimidade. Definidas as Sessões 

Ordinárias para o mês de novembro que irão ocorrer nos dias 04, 11, 

18 e 25, sendo que a Sessão Ordinária do dia 04.11, irá ocorrer em 

horário diferenciado, acontecendo as 17:00, em razão da ocorrência 

de Audiência Pública no mesmo dia, que irá acontecer as 18:00h do 

dia 04.11.2019 no Centro de Cultura do Município, cujo assunto em 

pauta será a barragem das laranjeiras, aproveita o ensejo para 

convidar a todos para que participem da Audiência Pública. Não 

havendo mais nada a tratar encerrou esta Sessão Ordinária 

convidando a todos para participarem da Sessão Ordinária no dia 04 



de novembro de 2019, no Plenário Pedro Lucas. Três Coroas/RS, 28 

de outubro de 2019.  

 

 


