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Ata nº 2.414, de 09 de dezembro de 2019. 

42ª Sessão Ordinária 

Aos nove dias do mês de dezembro 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. Colocadas em discussão e votação as atas 

números; 2.392, 2.393, 2.394, 2.396, 2.398, 2.403 e 2.404, e estas 

foram todas aprovada por unanimidade.     

NA MATÉRIA DE EXPEDIENTE 

Convite da Escola Candido Rondon para a CANTATA, dia 

18.12.2019, no Ginásio da Escola, às 19:30h; Convite de 

inauguração, da Igreja Brasil para Cristo dia 14.12.2019, às 20h; 

Convite da Frente Parlamentar em defesa da Democratização da 

Comunicação e das Rádios Comunitárias e Mídias Sociais do Rio 

Grande do Sul, dia 16.12.2019, às 09:00h.; Convite da Escola 

Municipal de Educação Infantil Aquarela do Saber, para o dia 

15.12.2019, às 18:00h, no Centro de Cultura.; Convite da E.M.E.E. 

Eduardo Krumenauer – APAE, dia 18.12.2019, às 18:00h.; 

Correspondência do Vereador Roque Werner, solicitando 

informações detalhadas em relação a contratação da Empresa 

MATTOS E MANINI ADVOGADOS, pela presidente da Câmara de 

Vereadores de Três Coroas.; Indicação nº 95, 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 sejam 

feitos melhorias na rampa de acesso na Capela Mortuária.”; Indicação 

nº 096, 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, pintura e revisão 
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nas proteções entre a calçada e o Arroio existente entre a Igreja 

Evangélica, em Sander até a sociedade 12 de Janeiro, na Rua 7 de 

setembro. Bem como entre a calçada e o Rio Paranhana em frente a 

Madeireira Madegil.”; Indicação nº 097, Vereador Ilário Relásio 

Bringmann, “Solicita que seja feita uma Homenagem a AREKERB.”; 

Pedido de Informação nº 023, Vereadores João Alberto Kunz (PSDB, 

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

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

(PSB), Irineu Feier (MDB), “Requerem informações sobre os carros 

de transportes da Saúde e Assistência Social bem como a 

contratação de uma terceirizada com o mesmo fim.” Of. nº 210, 

05.12.2019, do Executivo Municipal, com Mensagem de Veto parcial 

– Projeto de Lei Legislativo nº 06/2019.; Projeto de Lei Municipal nº 

3.899, 02.12.2019, “Autoriza o Poder Executivo a firmar contrato de 

rateio de custeio das despesas de manutenção do Consórcio de 

Saneamento Básico da Bacia Hidrográfica do Rio do Sinos – Pró-

Sinos para o ano de 2020 e dá outras providências.”; Projeto de Lei 

Municipal nº 3.900, de 02.12.2019, “Autoriza o Município de Três 

Coroas a conceder incentivo a Empresa Indústria de Calçados Mulher 

Sofisticada Ltda, do ramo calçadista, destinado a estimular o 

desenvolvimento econômico e Social do Município, especialmente o 

aumento de postos de trabalho e respeito ao meio ambiente e dá 

outras providências”; Projeto de Lei Municipal nº 3.901, de 

05.12.2019, “Autoriza o Poder Executivo Municipal a corrigir os 

débitos de origem tributária ou não tributária em percentual que 

específica para pagamento do IPTU em parcela única, e dá outras 

providências.”; Projeto de Lei Municipal nº 3.902, 09.12.2019, 

“Autoriza o Município de Três Coroas a incluir o inciso VI e os 

parágrafos 8º e 9º ao art. 2º e alterar o inciso I do Art. 3/A, todos da 

Lei Municipal nº 2.094, de 20 de novembro de 2001, alterada pelas 

Leis nº 2.202/2002, nº 2.769/2009, nº 2.769/2009, nº 2.990/2010 e dá 

outras providências”; Projeto de Lei Municipal nº 3.903, de 
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09.12.2019, “Autoriza abertura de Crédito Especial, dá recursos para 

cobertura e outras providências.”. 

NO HORÁRIO DE EXPEDIENTE 

Não houve vereadores inscritos para uso da tribuna.  

TRIBUNA DO POVO  

O Sr. Paulo Branchier de Oliveira, que veio falar sobre a “Esportes”. 

Com a palavra o munícipe Paulo; inicia saudando a mesa principal, 

bem como a todos os presentes; comenta que fica muito agradecido 

em poder fazer uso da tribuna do povo falando sobre esportes, que é 

um assunto que ele gosta muito e acredita que sempre que se fala em 

esportes está se falando em saúde, em vida e é por isso que ele é tão 

apaixonado pelo esporte. Existe por iniciativa do Sr. Roque Werner a 

quase 20 anos o chamado campeonato dos pais, que integra pais e 

servidores da secretaria de educação do Município de Três Coroas, 

este ano ocorreu a 19º edição, relembra que ele já participou de várias 

edições desempenhando diversas funções, e este ano ele 

acompanhou muito de perto este campeonato e vem a está tribuna 

agradecer os 420 pais das 19 escolas participantes, foram 17 equipes 

compostas por 19 escolas, havendo escolas que montaram equipes 

conjuntas para poder competir. Cita que foram 48 jogos nesta edição, 

foram feitos 188 gols, média de 3.9 gols por partida, foram distribuídos 

191 cartões amarelos, e apenas 23 cartões vermelhos, então é 

possível ver o nível desta competição, aproveita a oportunidade para 

agradecer a todos os organizadores em especial a Secretaria de 

Educação que deu todo o apoio para que este campeonato pudesse 

acontecer, dizendo que não é fácil para um pai/jogador as 13:00h já 

estar no campo e sempre estavam todos lá, todas as partidas foram 

muito bem disputadas, foi um campeonato muito parelho, no qual 

consagrou-se campeã pela primeira vez a escola infantil Amiguinhos 

do bairro vila nova, vice-campeã a escola Olavo Bilac do bairro  linha 

28, em terceiro lugar ficou a equipe da escola águas brancas, mas 

que teria plenas condições de ter se consagrado campeã e em quarto 
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lugar ficou a escola Valdemar, o munícipe frisa novamente que tratou-

se de uma competição muito parelha que só vem engrandecer a todos 

que fazem parte do esporte e ele está muito feliz em poder dividir com 

todos estas informações, parabenizando ao Sr. Roque por ter tido 

essa iniciativa a 19 anos, lamentando que hoje não está acontecendo 

o campeonato varzeano em Três Coroas, mas tem este campeonato 

com um nível excelente, pois em conversa com os árbitros que vieram 

de Porto Alegre para apitar os jogos eles comentavam que o nível dos 

jogadores e o nível disciplinar era excelente, as equipes 

confraternizavam entre si. Diante de todo o exposto ele pede que o 

Município jamais deixe de dar apoio e incentivar este campeonato 

para que ele ainda ocorra por muito tempo ainda, e ele não poderia 

deixar de compartilhar isso com todo o grupo de Vereadores e demais 

presentes. 

RESPOSTAS A TRIBUNA DO POVO 

O VEREADOR IRINEU FEIER; inicia comentando que ele não tinha 

algumas informações que o munícipe trouxe, comentando que dos 23 

cartões vermelhos o melhor seria que não tivesse dado nenhum, pois 

ali são pais representando seus filhos, mas refere que é muito bom 

que tudo tenha dado certo e ele também espera que este campeonato 

siga por muitos anos acontecendo, pois é um atividade de integração 

entre famílias e escolas.  

O VEREADOR ROQUE WERNER; inicia agradecendo o munícipe 

pela lembrança, informando que o campeonato realmente foi iniciado 

a 19 anos atrás, e hoje ele vê como cresceu e como é bem esperado 

este torneio que integra pais, professores e servidores, destas 19 

edições ele participou de 17 como jogador e o ano passado ficou 

campeão pelo Colégio 12 de maio, e tendo o munícipe Paulo como 

seu técnico, e, este ano liberaram o Sr. Paulo para que este fosse 

técnico da escola Amiguinhos que acabou consagrando-se campeão 

também, dando-lhes os parabéns pelas duas conquistas seguidas. 

Refere que ele é fã é fã do esporte ainda jogo e gosta quando as 
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pessoas jogam, onde tem um torneiro ele vai sempre assistir e o 

esporte faz bem para a saúde das pessoas, identifica que teve sempre 

a ajuda de muitas pessoas para que este torneio continuasse 

acontecendo. Refere já ter feito outra indicação incentivando a 

implantação de um outro tipo de torneio, o torneio interbairros, bem 

como, destinará parte da sua emenda impositiva para o setor dos 

esportes para que cada vez mais torneios como este possam 

acontecer, pois para ele esporte é reflexo de saúde e bem estar de 

todas as pessoas. 

O VEREADOR PEDRO SENIR FARENCENA; inicia parabenizando a 

todos os pais, a secretaria de educação, aos organizadores. Pois na 

opinião dele o esporte faz muito bem a saúde e é um ponto que 

precisa ser valorizado, ele observa que neste ponto o Município deu 

prioridade, mas o campeonato municipal que também teria uma 

significativa expressão deveria voltar a acontecer, pois colocava o 

Município em grande evidencia, retomando algumas atividades que 

eram fantásticas. Lamentando alguns campeonatos que foram 

esquecidos. Mas evidenciando a importância de seguir ocorrendo 

todos estes campeonatos que visam a integração da comunidade, 

bem como a promoção da saúde através do esporte.  

O VEREADOR FRANCISCO ADAMS; inicia referindo que 

antigamente existia muitos campeonatos espalhados pela cidade, os 

chamados campeonatos de bairros, isso promovia uma grande 

integração entre as pessoas e ele torce para que isso volte a 

acontecer, agradece ao munícipe por todas as informações trazidas.  

A PRESIDENTE MARISA DA ROSA AZEVEDO EM SUAS 

CONSIDERAÇÕES FINAIS E SOBRE A TRIBUNA DO POVO; inicia 

agradecendo o munícipe e referindo que o esporte é sempre um ótimo 

meio de integração, no seu ponto de vista ela acha que precisava 

apenas mais divulgação do evento, relembrando que está realmente 

foi uma ótima iniciativa do Vereador Roque teve enquanto secretário 

de educação do Município, frisando que este evento em especial tem 
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todo o envolvimento da comunidade escolar e das famílias e que 

segue ocorrendo, comenta que o torneio é um exemplo, ainda, 

comenta que esta Câmara já solicitou outras vezes que sejam 

retomados os campeonatos dos bairros, cita que o mais importante 

no esporte é que sempre se mantenha o espirito esportivo dentro e 

fora de campo. Informa que o grupo dos Vereadores estão fazendo 

reuniões sobre orçamento 2020 e que provavelmente este já irá a 

votação na próxima Sessão Ordinária do dia 16.12, com uma ou duas 

emendas somente. Comunica que os vereadores estiveram em visita 

a empresa INJETLICKZ no Polo Industrial que é uma empresa vinda 

de Novo Hamburgo e que vai diversificar a economia do Município, 

pois trabalha com embalagens, a empresa irá gerar em torno de 40 

empregos, apesar disso, a Câmara dos Vereadores é sabedora de 

outras empresas com mercado diversificado que tentaram se instalar 

no Município, mas não foram recebidos pelo Prefeito Municipal. 

Informa que uma empresa de fogões também virá se instalar no 

Município. Informa que os terrenos do polo industrial voltaram a ter 

período mínimo de 10 anos de permanência. Apesar da aprovação do 

projeto de lei para concessão de benefício ao setor calçadista, ela diz 

que a Câmara é sabedora de que isso abriu uma grande possibilidade 

para que outras empresas do ramo pleiteiem a mesma condição. 

Reitera que a Câmara sempre será favorável a projetos que visem 

aumentar o número de empregos no Município e diversificar a sua 

economia. Com relação a autonomia financeira que a Câmara está 

buscando ela volta a frisar que autonomia não é sinônimo de gastar 

mais, mas sim, de poder exercer uma melhor fiscalização sobre os o 

destino dos recursos economizados por esta Casa Legislativa que são 

sempre muito grandes, mas para que isso ocorra é preciso investir no 

quadro de servidores com a criação do cargo de contador e o aumento 

das atribuições do cargo de oficial legislativo. Com relação as suas 

discussões com o colega Vereador Roque ela diz que isso ocorre 
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porque o colega defende o indefensável muitas vezes e é em razão 

disso que algumas discussões se tornam mais enfáticas.  

NA ORDEM DO DIA 

A Presidente informou que encaminhará as indicações nº 95, 96 e 97. 

Colocou em discussão e votação o recebimento do pedido de 

informação solicitado a Câmara pelo Vereador da bancada da 

situação Roque Werner (PSD), bem como o Pedido de Informação nº 

24, um a um e um a um foram aprovados por unanimidades. Colocou 

em discussão e votação a DERRUBADA do Veto Parcial, do Poder 

Executivo Municipal ao Projeto de Lei Legislativo nº 06/2019, sendo o 

veto derrubado por 07x01, com o voto contrário do Vereador Roque 

Werner. Colocou em discussão e votação os Pareceres e os Projetos 

de Lei Municipal números; nº 3.893, 3.894, 3.895, 3.896, 3.897, 3.899, 

3.900, 3.901 e 3.903, um a um e um a um foram aprovados por 

unanimidades. Informou que no dia 16.12.2019, haverá Tribuna do 

Povo, com a Munícipe Srta. Kayla Martins, falando sobre o “Rainha 

dos Esportes 2020”.  Não havendo mais nada a tratar encerrou esta 

Sessão Ordinária convidando a todos para participarem da Sessão 

Ordinária no dia 16 de dezembro de 2019, no Plenário Pedro Lucas, 

Três Coroas/RS, 09 de dezembro de 2019.  

 


