
1 
 

Ata nº 2.411, de 25 de novembro de 2019. 

40ª Sessão Ordinária 

Aos vinte e cinco 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 Secretária Vereadora Oneide Severina 

Petry. A presidente solicitou que o chefe de secretaria Sr. Claudio 

Hack fizesse o momento espiritual. Colocada em discussão e 

votação uma a uma as atas nº 2.387, de 01.07.2019, 2.388, de 

08.07.2019, 2.390, de 15.07.2019 e 2.390, de 29.07.2019 e, uma a 

uma, foram aprovadas por unanimidades.     

NA MATÉRIA DE EXPEDIENTE 

Of. nº 202, 22.11.2019, Referente resposta ao of. nº 91, da Câmara 

Municipal de Vereadores; Indicação nº 90, 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 9PSB), “Solicitam que seja 

elevado Quebra-Molas na Rua Brasil, na altura da Rua Hermando, 

em Linha Café.”; Indicação nº 091, 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 que seja feito 

a limpeza, colocado areia e a manutenção nas praças de esportes 

de Linha Café, do CTG e Loteamento Eucaliptos.”; Indicação nº 092, 

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 que seja feito a iluminação, limpeza e manutenção 

da praça localizada no Loteamento das Nações.”; Indicação nº 093, 

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 
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(PSB), “Solicitam que seja feito a limpeza da rótula localizada na 

Rua das Nações com a Rua Araranguá.”; Indicação nº 094, 

Vereadores Roque Werner (PSD), “Que o Executivo  Municipal 

estude a possibilidade de instalar Energia Solar Fotovoltaica no 

Ginásio Municipal Armando Brussius e no Ginásio em construção na 

Escola Aguas Brancas.” Projeto de Decreto Executivo nº 01, 

21.11.2019, “Aprova as contas do Município de Três Coroas, 

referente ao Exercício de 2015.”; Projeto de Decreto Legislativo nº 

02, de 21.11.2019, “Aprova as contas do Município de Três Coroas, 

referente ao Exercício de 2017.”; Projeto de Lei Legislativo nº 06, de 

18.11.2019, “Reestrutura o Plano de Cargos efetivos e cargos em 

comissão, para atender serviços da Câmara Municipal de 

Vereadores de Três Coroas/RS, bem como fixa seus vencimentos.”; 

Projeto de Lei Municipal nº 3.891, de 19.11.2019, “Autoriza abertura 

Crédito Suplementar, dá recursos para cobertura e outras 

providências.”; Projeto de Lei Municipal nº 3.892, de 20.11.2019, 

“Institui o Calendário de Eventos Institucionais, Comunitários e 

Turísticos do Município de Três Coroas para o ano de 2020.”.  

NO HORÁRIO DE EXPEDIENTE 

O VEREADOR HILÁRIO ILUIR BEHLING saudou os presentes. 

Inicia registrando a sua participação no almoço da comunidade 

católica de sander. Parabeniza o grupo de danças do curso de 

danças que se apresentou no último sábado à noite também no 

bairro sander. Registra que as estradas do interior estão realmente 

numa situação vergonhosa e não é somente uma das estradas, são 

todas, estão sendo iniciados pequenos reparos que são deixados 

para traz, as poucas obras que são iniciadas ficam abandonadas, a 

cidade na verdade está abandonada, e este novo secretário de 

obras só esta lá para receber salário, não faz nada, menti para a 

população, ele não consegue nem fazer o básico, não atende as 

mínimas condições dos colonos. As ruas da cidades tem de buracos 

de 20 a 30 cm distribuídos entre as ruas que também se encontram 
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em estado de precariedade, as praças da cidade estão 

abandonadas, com grama alta oferecendo risco as crianças que ali 

brincam, ou melhor, deixam de brincar, pois o espaço esta 

inacessível ao lazer, falta vergonha por parte da atual administração 

que não coloca os seus cargos de confiança para trabalhar, e os 

cargos de confiança seguem sendo nomeados sem controle. Sobre 

a feira do calçado o Vereador avalia que foi uma boa feira, com boas 

perspectivas para o pós-feira caso não haja nenhum impacto vindo 

do Governo Federal, no sentido contrário ou mesmo um impacto 

mundial, pois o setor é afetado beneficamente ou não por todos os 

lados, mas ele acredita em uma elevação positiva do setor coureiro-

calçadista para o ano que vem torcendo muito para que isso 

realmente aconteça. Retoma a situação do secretário de obras 

dizendo que este teria referido que não faria o serviço solicitado pelo 

munícipe porque havia postado uma foto com um dos vereadores da 

oposição em uma rede social. Com relação ao hospital o Vereador 

refere que é um “poço sem fundo”, pois as reclamações estão sendo 

constantes e muitas, e neste final de semana o problema nos 

atendimentos voltaram a ocorrer, e ele cobra que esclarecimentos 

sejam dados, pois os repasses feitos pela Prefeitura seguem 

acontecendo, normalmente, sugere que o hospital volte a ser 

administrado por pessoas da comunidade três-coroense e não um 

“ninho político”, pois hoje a administração do hospital é toda feita por 

cargos políticos, dizendo que é muito fácil empregar cargos políticos 

enquanto a população sofre, mas ele ainda espera que as coisas 

melhorem para que eles não tenham que ficar constantemente 

reclamando sobre isso na tribuna. Desculpa-se pelo desabafo. 

Agradece a presença desejando um boa noite a todos.  

O VEREADOR IRINEU FEIER saudou os presentes.  Inicia 

comentado sobre as indicações feitas pelo grupo de oposição desta 

Câmara, referindo que são necessárias porque as quadras de 

esportes da cidade estão simplesmente abandonadas, as quadras 
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de areia mais parecem açudes, afirma que alguma coisa precisa ser 

feita com urgência, o Vereador lamenta que os munícipes precisam 

e devem ser alertados sobre a verdade das coisas, pois existem 

pessoas tentando denegrir de forma muito suja a imagem da 

Câmara Municipal de dos Vereadores, que estão na medida do 

possível fazendo tudo que está ao seu alcance, a parte deles esta 

sendo feita, reforçando que o Poder Executivo está movido a altos 

salários e uma lista enorme de cargos de confiança, é preciso 

começar a olhar para todas as classes, principalmente para as mais 

humildes, estas pessoas não podem ficar sem assistência. 

Retomando o assunto das praças registra que estevem em visita a 

vária, uma delas com uma bela praça que infelizmente está 

abandonada, suja, sem nenhuma manutenção, portanto desta vez o 

pedido de informação foi solicitando o nome da pessoa responsável 

por estas praças, não a secretaria responsável, mas sim um nome 

para o qual eles possam destinar as cobranças pela realização das 

melhorias indicadas. Pede ainda que seja feita a limpeza de um 

loteamento lindíssimo que tem a sua entrada totalmente prejudicada 

pelas condições de abandono, solicita que sejam feitas as roçadas 

as margens da ERS115 nos locais que são de responsabilidade da 

Prefeitura, retoma o assunto de que Três Coroas proponha também 

a indústria e comercio local a revitalização das paradas de ônibus a 

exemplo de como foi feito na cidade vizinha, evidenciando as 

belezas do Município que tem um grande potencial de atração 

turística, mas que está totalmente abandonado pela atual gestão. 

Reforça as colocações do colega Hilário a respeito das condições 

das estradas do interior, referindo que recebe diariamente 

reclamações sérias e graves sobre as condições destas estradas, 

inclusive com o abandono de máquinas novas que iniciam os 

reparos e são paralisados sem que haja qualquer motivo ou 

explicação, além das maquinas ficarem estacionadas nos locais, ele 

cita que não está aqui para criticar ninguém, mas existem pessoas 



5 
 

sendo pagas para realizarem estes serviços e alguém não está 

enxergando nem sabendo fazer a sua parte. Desculpa-se pelo 

desabafo, mas refere que é importante que ele e os colegas tragam 

estes esclarecimentos aos munícipes para que todos saibam o que 

está acontecendo. Agradece a presença desejando uma abençoada 

semana a todos.    

O VEREADOR PEDRO SENIR FARENCENA saudou os presentes. 

Inicia informando que logo acima da rua das nações para onde 

foram feitas as indicações para implementação de uma rotula, no 

local existe uma praça coberta para pratica de esporte com uma 

potencial área de lazer, mas que também esta em péssimas 

condições, portando a indicação que foi feita vem para ajudar a dar 

uma amenizada neste setor. Com relação aos encanamentos de 

água e esgoto do Município o Vereador retorna ao assunto porque a 

canalização do Município em alguns loteamentos são feitas por 

empresas particulares que não foram fiscalizadas pela Prefeitura, 

ocorre que o atual Governo fica seguidamente jogando a 

reponsabilidade para as gestões anteriores, porém o atual Prefeito 

era participe das antigas gestões, a questão é que ninguém resolve 

o problema destas canalizações mal feitas que não foram 

fiscalizadas por parte do Poder Público, frisando que está parte das 

fiscalizações também não cabem ao Poder Legislativo por se 

tratarem de áreas particulares. Solicita que seja enviado ao Poder 

Executivo Municipal um ofício pedindo para que notifiquem as 

imobiliárias do Município para que estas realizem a limpeza imediata 

dos terrenos a venda do loteamento vale real; sobre a quadra de 

esportes da rua João Manuel Correa reitera o antigo pedido para 

que seja construído um banheiro no local, pois a quadra é utilizada 

pela escola para a pratica esportiva. Parabeniza as meninas 

escolhidas para compor a Corte dos Esportes, desejando sucesso 

as eleitas. Agradece a presença de todos desejando uma ótima 

semana.  
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A PRESIDENTE MARISA DA ROSA AZEVEDO EM SUAS 

CONSIDERAÇÕES FINAIS E SOBRE A TRIBUNA: Informa que o 

Poder Executivo possui 8 assessorias e foi responsável por 

denunciar a Câmara pela contratação de uma assessoria; Comenta 

que a festa da família Kunz foi muito linda; comunica que a venda de 

cartões aos Vereadores deverão ser feitas fora do recinto da Casa 

Legislativa, as vendas e ofertas só poderão ocorrer fora da Câmara 

de Vereadores, mas os Vereadores continuarão colaborando como 

sempre; comunica a sua participação na abertura do campeonato de 

xadrez; comunica sua participação no evento da rafting aventure; 

reclama da maquina nova parada na estrada de Linha Café, 

podendo ser vandalizada, lugar de maquina é protegida e não 

largada na estrada; com relação aos pedidos de manutenção das 

quadras ela diz que isso é extremamente necessária, pois as 

quadras estão em estado de precariedade, não podendo ser 

utilizadas pela população, as quadras do CTG são simplesmente um 

caos, ela reforça que os Vereadores não tem poder de execução, 

lamentavelmente eles só podem exercer o poder de cobrança, para 

tentar cobrar que a população tenha condições de usufruir destes 

espaços; foi pedido para que o ginásio municipal fosse interditado, 

pois o reboco da parte de cima esta todo caindo. Com relação a obra 

da sul gás que explodiu informa que essa explosão não atingiu a 

rede de canalização, mas no conserto foi colocado plásticos no 

tampão de ferro, causando o tombo te duas pessoas; afirma que a 

Câmara tem orçamento para tomar decisões como contratação de 

assessorias e modificações nos planos de cargos; reafirma que a 

Câmara não vai gastar com nada além do necessário, que apenas 

busca a sua independência para trazer uma maior transparência ao 

destino dado aos recursos que sobram das economias da Câmara; 

afirma que as decisões são tomadas sempre em conjunto ela jamais 

decidi algo sozinha. Comunica que a Câmara faz reuniões 

periódicas para avaliação dos projetos e tomada em conjunto de 
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todas as decisões. Parabeniza as eleitas para a corte dos Esportes, 

desculpando-se por não poder estar presente no evento e desejando 

que as eleitas tenham sucesso no trabalho realizado, marcando a 

história de vida de cada uma delas, que estão na idade dos sonhos.  

NA ORDEM DO DIA 

A Presidente informou que encaminhará as Indicações nº 90, 91, 92, 

93 e 94. Colocou em discussão e votação os Pareceres e os 

Projetos de Lei Municipais nº 3.889 e 3.890, um a um e um a um 

foram aprovados por unanimidades. Colocou em discussão e 

votação o Projeto de Lei Legislativo nº 06/2019, que teve solicitado o 

pedido de vistas pelo Vereador Roque Werner, sendo concedido, 

restando para ser votado na próxima Sessão Ordinária. Colocado 

em discussão e votação, um a um os Pedidos de Informação nº 21 e 

22 e os mesmos um a um foram aprovados por unanimidades. 

Informa que foram definidas as Sessões Ordinárias para o mês de 

dezembro que ocorrerá nos dias 02, 09, 16 e 18. Comunica que a 

Audiência Pública da LOA do Poder Legislativo ocorrerá dia 

09.12.2019, às 18:00h no Plenário Pedro Lucas. Não havendo mais 

nada a tratar encerrou esta Sessão Ordinária convidando a todos 

para participarem da Sessão Ordinária no dia 02 de dezembro de 

2019, no Plenário Pedro Lucas, Três Coroas/RS, 25 de novembro de 

2019.  

 

 


