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Ata nº 2.409, de 11 de novembro de 2019. 

38ª Sessão Ordinária 

Aos onze dias do mês de novembro 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 Pedro Senir Farencena que fizesse o momento espiritual. 

NA MATÉRIA DE EXPEDIENTE 

Convite da Igreja Ministério Olhando para Cristo para participar de 

evento a realizar-se nos dias 16 e 17 de novembro as 20:00 e 20:30, 

respectivamente, no centro de cultura de Três Coroas; Convite da 

Fundação Hospitalar Dr. Oswaldo Diesel, para participar de evento 

no dia 29.11.2019, às 20:00h, no Campo do Sandense; E-mail do 

Poder Executivo Municipal; Indicação nº 88/2019, do Vereador 

Roque Werner (PSD), “Solicita que o Executivo Municipal estude a 

possibilidade de realizar a partir do próximo ano o campeonato Inter 

bairros do Município de Três Coroas, nas modalidade de futebol de 

campo feminino e masculino, nas categorias; infantil, juvenil, adulto e 

veterano master”; Projeto de Lei Municipal nº 3.872, de 01.11.2019, 

“Autoriza abertura de Crédito Suplementar, dá recursos para 

cobertura e outras providências"; Projeto de Lei Municipal nº 3.873, 

de 01.11.2019, “Autoriza abertura de Crédito Suplementar, dá 

recursos para cobertura e outras providências"; Projeto de Lei 

Municipal nº 3.874, de 01.11.2019, “Autoriza abertura de Crédito 

Suplementar, dá recursos para cobertura e outras providências"; 

Projeto de Lei Municipal nº 3.875, de 01.11.2019, “Autoriza abertura 

de Crédito Especial, dá recursos para cobertura e outras 

providências"; Projeto de Lei Municipal nº 3.876, de 01.11.2019, 

“Autoriza abertura de Crédito Especial, dá recursos para cobertura e 

outras providências"; Projeto de Lei Municipal nº 3.877, de 

01.11.2019, “Autoriza abertura de Crédito Suplementar, dá recursos 
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para cobertura e outras providências"; Projeto de Lei Municipal nº 

3.878, de 01.11.2019, “Autoriza abertura de Crédito Suplementar, dá 

recursos para cobertura e outras providências"; Projeto de Lei 

Municipal nº 3.879, de 07.11.2019, “Autoriza abertura de Crédito 

Suplementar, dá recursos para cobertura e outras providências"; 

Projeto de Lei Municipal nº 3.879, de 07.11.2019, “Autoriza abertura 

de Crédito Suplementar, dá recursos para cobertura e outras 

providências"; Projeto de Lei Municipal nº 3.880, de 07.11.2019, 

“Autoriza abertura de Crédito Suplementar, dá recursos para 

cobertura e outras providências"; Projeto de Lei Municipal nº 3.881, 

de 07.11.2019, “Autoriza abertura de Crédito Suplementar, dá 

recursos para cobertura e outras providências"; Projeto de Lei 

Municipal nº 3.882, de 07.11.2019, “Autoriza abertura de Crédito 

Suplementar, dá recursos para cobertura e outras providências"; 

Projeto de Lei Municipal nº 3.883, de 07.11.2019, “Autoriza abertura 

de Crédito Suplementar, dá recursos para cobertura e outras 

providências"; Projeto de Lei Municipal nº 3.884, de 07.11.2019, 

“Autoriza abertura de Crédito Suplementar, dá recursos para 

cobertura e outras providências"; Projeto de Lei Municipal nº 3.885, 

de 07.11.2019, “Autoriza abertura de Crédito Suplementar, dá 

recursos para cobertura e outras providências"; Projeto de Lei 

Municipal nº 3.886, de 07.11.2019, “Autoriza abertura de Crédito 

Suplementar, dá recursos para cobertura e outras providências"; 

Projeto de Lei Municipal nº 3.887, de 07.11.2019, “Autoriza o Poder 

Executivo Municipal a participar das despesas que as empresas do 

Município terão com as feiras COUROMODA, SICC - Salão 

Internacional do Couro e Calçado, FRANCAL - Feira Internacional da 

Moda em Calçados e Acessórios e ZERO GRAU - Salão de 

Tendências em Calçados e Acessórios"; Projeto de Lei Municipal nº 

3.888, de 07.11.2019, "Autoriza o Poder Executivo Municipal a 

contratar por tempo determinado de 06 (seis) meses até o limite de 

01 (um) ano, de 01 (um) Psicólogo 30h".  
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NO HORÁRIO DE EXPEDIENTE 

O VEREADOR PEDRO SENIR FARENCENA saudou os presentes. 

Inicia falando sobre a reunião ocorrida em Porto Alegre com o 

Secretário de transportes do Estado, levando as demandas da 

ERS115, afirma que algumas das demandas já estão sendo 

providenciadas, como a questão de um canal de esgoto que corre no 

bairro Vila Dreher; a ponte de quilombo para que seja feito um 

acesso lateral para ciclistas e pedestres; as faixas de segurança nas 

entradas dos bairros ligados diretamente a rodovia; uma faixa de 

refúgio na vila Schell, uma rotula na entrada de linha café, ainda, foi 

pedido a redução da tarifa de pedágio para os carros emplacados na 

cidade de Três Coroas, segundo o Secretário as medidas cabíveis 

serão tomadas e os pontos mais críticos serão solucionados. Ainda, 

os bombeiros entregaram um documento pedindo a assinatura do 

convênio com o Estado para atender os acidentes da ERS115, pois 

todos os outros bombeiros já recebem esta ajuda mensal no valor de 

15 mil reais. Comunica que a ação de saúde programada para 

ocorrer no último sábado no posto de saúde de Sander, acabou não 

acontecendo, deixando os Vereadores muito chateados, pois eles 

anunciaram o convite ao vivo na Sessão Ordinária da semana 

passada, ainda , sobre o posto de sander eles enfatizam que existe 

uma cobrança muito grande com relação a unidade não fazer a 

entrega de remédios, sendo que bastaria ao Poder Executivo 

contratar uma farmacêutico para atender no posto de sander, 

ressaltando que essa atitude beneficiaria a muitas pessoas, pois o 

bairro de Sander absorve pacientes de outros bairros próximos, ou 

seja, facilitaria a vida dos munícipes e ainda diminuiria a 

concentração de pessoas que buscam a distribuição na farmácia 

central, reforçando que a saúde da comunidade três-coroense 

necessita urgentemente de um profissional farmacêutico para 

atender na unidade básica de saúde de sander. Agradece a 

presença desejando uma ótima semana a todos.  
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TRIBUNA DO POVO 

O Sra. Ana Lúcia Gouveia Chaoulet, que veio falar sobre 

“Estacionamento Rotativo”. Com a palavra o munícipe Ana 

Lúcia; inicia saudando a mesa principal e estendendo sua saudação 

aos demais presentes, ela hoje vem falar especificamente sobre o 

estacionamento rotativo, isso a deixa muito preocupada, pois tem 

visto sempre nas reportagens televisivas o aumento no número de 

veículos, pois quando se fala em estacionamento rotativo a preços 

atrativos acaba havendo um estimulo para que as pessoas andem 

mais de carro e que venham de carro para o centro da cidade, ela 

lembra que hoje os países desenvolvidos fazem uma luta contrária, 

para que o povo não utilize mais os carros, dando o exemplo da 

cidade de Oslo na Noruega, e, agora que a cidade começa a 

despontar para o turismo, levando a sério a sua conotação de cidade 

verde, na opinião dela é preciso ter um olhar ainda mais amplo sobre 

esta questão, do que simplesmente taxar a cidade com 

estacionamentos rotativos, na opinião dela isso não irá resolver o 

problema, e pede que antes de se analisar ou assinar qualquer 

projeto que vise a instalação destes estacionamentos no Município 

se pesquise mais afundo o que acontece em cidades e países mais 

desenvolvidos em relação a isso, tentando aplicar no Município de 

Três Coroas atitudes já bem sucedidas, pois após implantado o 

sistema de estacionamento rotativo é mais difícil de desvincula-lo da 

concordância da população e mais oneroso também, o ideal seria 

trabalhar uma ideia mais ecológica antecipadamente, em 2015 ela 

teve a oportunidade de participar da Audiência Pública que 

apresentou o plano diretor do Município, e, se fosse possível aplicar 

ao menos 50% do que foi apresentado a qualidade de vida dos 

munícipes já estaria muito melhor, a começar pelo aproveitamento 

da orla do rio paranhana, que previa ciclovias, pista para caminhada, 

arborização descente, estimulando a pratica da caminhada, o uso da 

bicicleta e outras práticas mais saudáveis e que diminuam a 
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poluição, pois Três Coroas é tão pequena em relação a outras 

cidades enormes no mundo que já estão tendo este olhar, 

exemplificando a cidade de Afuá no Pará, onde não circulam carros 

e a população de 40 mil habitantes convive em harmonia e tudo 

funciona, tudo que existem de necessário para o ser humano é 

encontrado em todos os bairros, ela enfatiza que é preciso pensar 

no ser humano, no todo, buscando alternativas para evitar o 

deslocamento das pessoas somente através do uso do carro, que se 

pesquise e se pense Três Coroas como uma cidade boa para se 

viver que atraia pessoas que queiram morar em cidades que 

apresentem qualidade de vida, pois cidades assim atraem pessoas 

inteligentes que tem muito a contribuir com o seu olhar diferente, 

ampliar os horizontes fazendo jus ao que a comunidade tem aqui e 

as possibilidades que se fazem presentes, sem tomar uma decisão 

precipitada que não resolverá o problema ou contrário podendo ser 

tornar um, relata que acompanhou a alguns anos a implantação do 

sistema rotativo na cidade de Novo Hamburgo comentado que tudo 

isso custou bastante caro para os cofres públicos e para a 

população, e alguns problemas surgiram inclusive sendo ajuizadas 

causas na justiça e tornando todo o sistema mais oneroso ainda 

porque foi preciso além de toda a implantação a contratação de mais 

guardas municipais, ou seja, uma implantação mal sucedida que 

resultou em um grande prejuízo para toda aquela comunidade e que 

não resolveu o problema que a cidade segue enfrentando. Portanto 

ela pede apenas que Casa Legislativa num todo repense e pense 

sobre isso antes de tomar qualquer decisão, pedindo que todos 

tenham um olhar bastante carinhoso sobre este tema. Agradece a 

oportunidade.   

RESPOSTAS A TRIBUNA DO POVO  

O VEREADOR ROQUE WERNER; inicia elogiando a munícipe pela 

iniciativa e ressaltando que ela trouxe para a tribuna um assunto de 

suma importância, referindo que a ideia da munícipe é ousada e 
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moderno, e frisando que ele é veementemente contra a implantação 

de qualquer formato de estacionamento pago em Três Coroas ou 

qualquer outra cidade, todavia ele acredita que para a cidade de 

Três Coroas seria necessário talvez deixar um espaço em torno de 

20 a 30 carros rotativos, no qual a pessoa estacionaria, faria um 

serviço rápido, como um supermercado, pagar uma conta, farmácia 

e logo deixe a vaga livre porque realmente Três Coroas ainda possui 

moradores que vem de longe até o centro, dos bairros mais 

distantes que tem pressa para resolver suas coisas, como pagar as 

contas por exemplo, e retornar a sua rotina que é demasiadamente 

corrida, além disso, em Três Coroas ainda existem muitas pessoas 

que não estão habituadas a fazer o pagamento das contas por 

sistemas on-line, ou seja, sentem aquela necessidade de realizar 

suas tarefas bancárias, portanto Três Coroas as pessoas ainda não 

tem o habito de realizar as suas atividades sem o uso do automóvel, 

relembrando que no seu primeiro ano de mandato ele sugeriu um 

estudo pela viabilidade de fazer um estacionamento rotativo na rua 

coberta para que pessoas pudessem realizar estas atividades 

rápidas, mas reforça que seria um estacionamento sem pagamento 

apenas com campanhas de conscientização e educando as pessoas 

para se adaptarem a isso, mas realmente ele concorda com a 

munícipe quando essa refere que menos carros nas ruas é 

significado de uma vida mais saudável, apesar disso ele tem 

consciência que Três Coroas ainda precisa evoluir muito para que as 

pessoas visualizem este benefício da vida mais saudável.   

O VEREADOR IRINEU FEIR; inicia referindo que a preocupação da 

munícipe é muito importante e bastante válida, mas uma das coisas 

que esta Casa Legislativa vem cobrando faz tempo é as ruas em 

que seria perfeitamente possível modificar o transito, os 

estacionamentos estão sim ficando escassos, mas pequenas 

mudanças ajudariam bastante na solução do problema, 

exemplificando a rua do sindicato rural que poderia perfeitamente se 
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transformar em uma rua de mão única com estacionamento dos dois 

lados da rua e que fica a uma quadra da avenida principal; outra 

medida já solicitada a muito tempo pelos vereadores é que a rua na 

lateral da Prefeitura fosse feito estacionamento obliquo igual ao da 

lateral da Câmara, mas infelizmente estas indicações/sugestões não 

são levadas em consideração, ou seja, poderia haver muito mais 

vagas de estacionamentos se as sugestões/indicações apontadas 

pelos vereadores fossem aplicadas, sobre as questões das calçadas 

para estimular a pratica do habito de caminhar, eles também por 

diversas vezes já solicitaram uma maior fiscalização desta questão e 

que fosse cobrada a responsabilidade dos munícipes, mas isso 

também não é feito, ciclovias já foram solicitadas, mas são coisas 

cobradas e sugeridas, mas que infelizmente acabam não sendo 

concretizadas por quem tem o poder de execução nas mãos. Apesar 

disso, ele acredita que se não nesta atual gestão, talvez na próxima 

os gestores sendo outros possam concretizar e colocar em pratica 

as sugestões que ajudariam em muito na solução deste problema 

dentro do Município de Três Coroas, reiterando que a preocupação 

da munícipe é realmente muito pertinente.    

O VEREADOR ILÁRIO RELÁSIO BRINGMANN; inicia referindo que 

também sonha que seus netos vivam em uma cidade como a que 

munícipe descreveu, porque na Três Coroas de hoje infelizmente 

existem coisas simples que demoram muito para acontecer, 

exemplificando quantos anos levou para que a sinaleira da 

rodoviária fosse retirada e ali fosse implantada uma rotula, questões 

simples de serem resolvidas não se concretizam em Três Coroas, 

mas apesar disso ele refere que agora o Município conta com um 

novo  Diretor de Trânsito, não sabe dizer se a qualificação do 

profissional é exatamente para desempenhar esta função, mas é o 

que eles tem no momento e espera-se que venham melhorias 

significativas, pois a situação como está é complicada, é exatamente 

como o seu colega Roque comentou os munícipes que trabalham 
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nos estabelecimentos do centro vem para o trabalho de carro e ali 

ficam o dia todo, fazendo com que os motoristas que precisam de 

serviços rápidos no centro tenham que rodar muito até encontrar 

uma vaga de estacionamento, ele também não concorda com a 

implantação de um estacionamento pago, mas alguma solução é 

preciso encontrar para o problema. Ele concorda com várias das 

sugestões já trazidas pelos colegas e realmente espera que este 

novo diretor de trânsito traga se não todas algumas soluções para a 

resolução do problema. Agradece a munícipe pela iniciativa de trazer 

esta questão para a tribuna.  

O VEREADOR PEDRO SENIR FARENCENA; inicia comentando 

que Três Coroas é uma cidade muito boa de morar, em que as 

pessoas até tem o habito de caminhar, mas não para realizar as 

atividades rotineiras, ou seja, não para o deslocamento diário, ele 

sempre frisa que Três Coroas só encontrará a solução para os 

problemas do transito o dia que o cargo de Diretor de Transito por 

ocupado por um profissional técnico da área, alguém que tenha 

conhecimento para realmente fazer as mudanças necessárias, que 

entendo a faça estudos específicos sobre a questão. Ainda, ele diz 

que sempre cobrou dos gestores públicos que fosse feita uma 

campanha de conscientização para que todos possam usufruir das 

vagas centrais, que trabalhe com a população o em campanhas 

sobre a importância de pensar no próximo, ainda, refere que o novo 

diretor de transito não é um profissional com conhecimento técnico, 

ou seja, é alguém contratado para realizar um trabalho politico e não 

técnico e foi deslocado de função pura e simplesmente por questões 

politicas tendo em vista que ano que vem é ano eleitoral, afirmando 

que falta a contratação de pessoas competentes para desempenhar 

as funções adequadas para que o problema fosse solucionado, além 

é claro como já citou se faça todo um trabalho de conscientização e 

avaliando todas as indicações e sugestões que vierem de forma 



9 
 

imparcial, ou seja, visando resolver o problema e atender a todos 

com qualidade.   

A PRESIDENTE MARISA DA ROSA AZEVEDO EM SUAS 

CONSIDERAÇÕES FINAIS E SOBRE AS TRIBUNAS; diz que até 

quinta-feira entrará na Casa Legislativa um projeto de lei que visa 

contratar um farmacêutico para atender junto a unidade básica de 

saúde de sander que é uma reivindicação antiga de toda a 

comunidade, assim como, que a farmácia central atende-se sem 

fechar ao meio-dia outra demanda que também foi atendida. Ela 

frisa que esta Casa Legislativa está sempre buscando soluções para 

os problemas do transito também, relembrando que no primeiro ano 

de mandato da atual gestão, foi pago pelo Poder Público uma 

empresa especializada para fazer um estudo técnico do transito 

municipal, mas até agora não foram visualizados os resultados, 

quanto ao novo diretor de transito, trata-se de um cargo de confiança 

que exercia a função de chefe de serviços e foi simplesmente 

transferido de função assumindo o cargo de diretor de transito, e 

alias, ela cita que saíram três novas portarias todas nomeando 

novos cargos de confiança, sendo que um destes cargos foi 

destinado a uma pessoa que veio de outro estado, inclusive; ela 

mesma já sugeriu vários locais para serem transformados em 

estacionamento bastando apenas um estudo bem fundamentado e 

pequenas alterações no transito, mas o problema realmente existe e 

é preciso uma solução, vários comércios e sistema bancário que não 

oferecem estacionamentos, para agravar os funcionários destes 

estabelecimentos vem de carro trabalhar e passam o dia ocupando 

vagas, sobre o habito da caminhada e o uso da bicicleta realmente 

só fazendo uma grande campanha de conscientização, na opinião 

dela falta vontade política, mas isso não vem de hoje, já é algo das 

gestões passada que não tiveram a preocupação necessária com 

esta questão. Sobre a audiência com o Secretário estadual dos 

transportes ela confirma que as demandas foram reforçadas e 
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entregue em mãos aos responsáveis, a Presidente afirma que se ao 

menos parte destas demandas forem atendidas já será muito bom 

para a comunidade três-coroense, em especial, a demanda que 

prevê o repasse mensal de 15 mil reais aos bombeiros do Município 

como uma espécie de ajuda de custo aos atendimentos prestados 

na ERS115. Com relação ao projeto de lei 3.863, ela verificou que 

este realmente precisa passar pela avaliação do conselho municipal 

de saúde, para em seguir voltar a tramitação com a ata de 

aprovação do conselho. Informa que a licitação para a compra dos 

equipamentos do hospital que serão adquiridos com as emendas 

impositivas dos sete vereadores de oposição da Câmara, foi aberta 

e obteve sucesso, os dois aparelhos serão comprados pelo valor de 

278 mil reais, houve sobra no valor de 23 mil reais com o qual serão 

adquiridos acessórios para uso nas salas de endoscopia e 

colonoscopia. Informa que o Poder Executivo atualizou as portarias 

emitidas por eles, entre elas as nomeações de cargos. Informa 

alteração nos horários de atendimento nas secretárias de obras e 

meio ambiente. Informa que apesar de negado o transporte para a 

Câmara de Vereadores para uma viagem a Porto Alegre, havia 

carros e motoristas disponíveis. Comunica que Câmara de Três 

Coroas requereu informações sobre a possibilidade de solicitar via 

Casa Legislativa que o Município seja incluído como Município da 

Região Metropolitana do Estado.   

NA ORDEM DO DIA  

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

Municipal nº 3.866, nº 3.867, nº 3.868, nº 3.869, nº 3.870 e nº 3.871, 

e um a um foram aprovados por unanimidades. Não havendo mais 

nada a tratar encerrou esta Sessão Ordinária convidando a todos 

para participarem da Sessão Ordinária no dia 18 de novembro de 

2019, às 19:00h no Plenário Pedro Lucas. Três Coroas/RS, 11 de 

novembro de 2019.   

 


