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Ata nº 2.415, de 16 de dezembro de 2019. 

43ª Sessão Ordinária 

Aos dezesseis 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 informou que tem sobre a mesa a prestação de contas do 

Sindicato referente ao mês de dezembro, disponível para aqueles que 

quiserem analisar, em seguida solicitou ao chefe de secretaria Sr. 

Claudio Hack fizesse o momento espiritual. Colocadas em discussão 

e votação as atas números; 2.405, 2.406, 2.407, 2.408, 2.409, 2.410, 

2.411, 2.412, 2.413 e 2.414, e estas foram todas aprovada por 

unanimidade.     

NA MATÉRIA DE EXPEDIENTE 

Convite para a CANTATA da Diferença da E.M.E.F Rui Barbosa, dia 

16.12.2019, às 19:30 no ginásio da Escola; Ofício Administrativo nº 

097/2019, da Fundação Hospitalar Dr. Oswaldo Diesel; Convite para 

formatura da turma 191 da E.M.E.F Rui Barbosa, dia 17.12.2019, às 

19:00h no ginásio da escola; Convite para a formatura da turma 192 

da E.M.E.F Rui Barbosa, dia 17.12.2019, às 19:00h no ginásio da 

escola; Ofício nº 211/2019, do Poder Executivo Municipal; Projeto de 

Decreto Legislativo nº 03/2019, de 12.12.2019, “Aprova as contas do 

Município de Três Coroas, referente ao Exercício de 2016”; Emenda 

Legislativa nº 01/2019 ao Projeto de Lei Municipal nº 3.898, de 28 de 

novembro de 2019, “Altera no Anexo – Relação de ações prioritárias 

para o orçamento de 2020”, assinada pelo Vereador Roque Werner 

(PSD); Emenda Legislativa nº 02/2019 ao Projeto de Lei Municipal nº 

3.898, de 28 de novembro de 2019, “Altera no Artigo 7º, Incisos I e II”, 

assinada pelos Vereadores; João Alberto Kunz (PSDB), Irineu Feier 

(MDB), Pedro Senir Farencena (PT), Hilário Iluir Behling (PSB), 

Oneide Severina Petry (MDB), Francisco Adams (PDT) e Marisa da 

Rosa Azevedo (MDB); Proposta de Emenda Constitucional Impositiva 
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nº 01/2019 - Roque Werner, vereador do PSD (Partido Social 

Democrático) vem solicitar que seja  incluído na Lei que estima a 

Receita e Despesa do Município de Três Coroas para o exercício de 

2020, a verba da Emenda Impositiva para as rubricas e funções 

abaixo: “07.01 – Manutenção da Secretaria Municipal Saúde e 

Assistência Social. 2.110 – Farmácia Básica – Contrapartida 

(Aquisição de Medicamentos)R$ 47.037,90 - 09.01 Secretaria 

Municipal Indústria, Comércio, Turismo e Desporto. 2.079 Realização 

de Campeonatos e Jogos de Esporte Amador R$ 47.037,90”; 

Emendas Impositivas números 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08 e 09, são 

assinadas pelos Vereadores: João Alberto Kunz (PSDB), Irineu Feier 

(MDB), Pedro Senir Farencena (PT), Hilário Iluir Behling (PSB), 

Oneide Severina Petry (MDB), Francisco Adams (PDT), Marisa da 

Rosa Azevedo (MDB) e Ilário Relásio Bringmann (PSD), “De acordo 

com a Emenda Constitucional nº 86/2015 - Sugiro que coloque na 

rubrica 2.999.000 – Reserva Constitucional 86/2015, o seguinte: - 

Limite individual para apresentação de emendas que poderá ser 

utilizada para outras emendas – A aplicação do valor de R$47.037,90 

(quarenta e sete mil trinta e sete reais com noventa centavos), a ser 

dividido da seguinte forma: - Para construção de 2 passarelas para 

pedestres e ciclistas no Bairro da Linha 28, sendo uma na da Rua 

Miramar que liga a Rua Itapuã e a outra da Rua Harmonia, sobre 

Arroio da Linha 28. Valor R$ 7.000,00 (sete mil reais); - Manutenção 

das praças e quadras existentes no município. Valor R$10.268,45 

(dez mil e duzentos e sessenta e oito reais e quarenta e cinco 

centavos);  - Fazer novas praças de recreação (brinquedos), no Bairro 

de Quilombo Rua Alfredo Metzger;  no Bairro de Linha Café junto ao 

posto de saúde, na área verde; no Bairro Vila Nova; na Rua Luciano 

Eckard; e na Rua Taquara. Valor R$ 10.268,45 (dez mil e duzentos e 

sessenta e oito reais e quarenta e cinco centavos); - Concluir a obra 

do valo existente nos fundos do Restaurante do Alfredo, em Sander, 

bem como colocar cerca. Valor R$ 6.500,00 (seis mil e quinhentos 
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reais)-; - Para os bombeiros, comprar de 06 unidades de conjunto de 

respirador autônomo completo com cilindro de 300 bar de 6, 8 litros 

em composite, máscara facial, regulador, areio, adequada para 

comunicação via rádio, 08 conjuntos de aproximação para combate a 

incêndio no modelo ¾ compõe calça e casaco confeccionados em 

nomex material ante-chamas, nos tamanhos a combinar 

posteriormente, 10 unidades de capacete de bombeiros para combate 

a incêndio em mata e estrutural na cor vermelha modelo f1 xf, 10 botas 

de combate a incêndio, 10 cadeirinhas para altura de fitas com 

regulagem, Valor R$ 13.000,00 (três mil reais)”; Emendas Impositivas 

números 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 e 17, são assinadas pelos 

Vereadores: João Alberto Kunz (PSDB), Irineu Feier (MDB), Pedro 

Senir Farencena (PT), Hilário Iluir Behling (PSB), Oneide Severina 

Petry (MDB), Francisco Adams (PDT), Marisa da Rosa Azevedo 

(MDB) e Ilário Relásio Bringmann (PSD), “De acordo com a Emenda 

Constitucional nº 86/2015 - Sugiro que coloque na rubrica 2.999.000 

– Reserva Constitucional 86/2015, o seguinte: - Limite individual para 

apresentação de emendas que poderá ser utilizada para outras 

emendas – A aplicação do valor de R$-47.037,90- (Quarenta e sete 

mil, trinta e sete reais, noventa centavos), a ser dividido da seguinte 

forma: - Fazer Academias de Saúde nos Bairros Vila Nova, Rua 

Taquara, Sander, Linha Café  e no Loteamento Vale Real (Rua Osmar 

Roos). Valor R$ 12.000,00 (doze mil reais); - Comprar central de ar 

comprimido e aparelho de mamografia para o Hospital Dr. Oswaldo 

Diesel, R$ 29.125,00 (vinte e nove mil e cento e vinte e cinco mil 

reais); - Cobertura para abrigar os pacientes que aguardam 

atendimento antes do horário de abertura no Posto de Saúde em 

Linha Café. Valor R$ 1.900,00 (um mil e novecentos reais); - Reforma 

e ampliação do prédio da Farmácia Municipal no Centro. Valor R$ 

4.012,90 (quatro mil e doze reais e noventa centavos); Projeto de Lei 

Municipal nº 3.904, de 12.12.2019, “Autoriza abertura de Crédito 

Suplementar, dá recursos para cobertura e outras providências”; 
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Projeto de Lei Municipal nº 3.905, de 12.12.2019, “Autoriza abertura 

de Crédito Especial, dá recursos para cobertura e outras 

providências”; Projeto de Lei Municipal nº 3.906, de 12.12.2019, 

“Autoriza abertura de Crédito Suplementar, dá recursos para 

cobertura e outras providências”; Projeto de Lei Municipal nº 3.907, 

de 12.12.2019, “Autoriza abertura de Crédito Suplementar, dá 

recursos para cobertura e outras providências”; Projeto de Lei 

Municipal nº 3.908, de 12.12.2019, “Autoriza abertura de Crédito 

Suplementar, dá recursos para cobertura e outras providências”; 

Projeto de Lei Municipal nº 3.909, de 12.12.2019, “Autoriza abertura 

de Crédito Suplementar, dá recursos para cobertura e outras 

providências”; Projeto de Lei Municipal nº 3.910, de 12.12.2019, 

“Autoriza abertura de Crédito Suplementar, dá recursos para 

cobertura e outras providências”; Projeto de Lei Municipal nº 3.911, 

de 12.12.2019, “Autoriza abertura de Crédito Suplementar, dá 

recursos para cobertura e outras providências”;  

NO HORÁRIO DE EXPEDIENTE 

O VEREADOR PEDRO SENIR FARENCENA saudou os presentes. 

Inicia falando sobre as emendas impositivas dos Vereadores, 

explicando que a partir da emenda constitucional 086/2015, os 

Vereadores possuem direito de utilizar de 1.2% do total dos 

orçamentos dos seus Municípios, para destinar em verbas como 

obras e saúde num  percentual de 50% e nos outro 50% em recursos 

livre, ele deseja aqui parabenizar então os colegas que somaram 

todos os seus recursos para unir em ações conjuntas com o intuito de 

beneficiar a população, lembrando que o valor individual é de 47 mil 

reais, eles destinaram para o hospital desde então diversos 

aparelhos, no ano de 2018 foi comprado um aparelho novo de raio x, 

em 2019 foram investidos em dois novos equipamentos um de 

endoscopia e um de colonoscopia e agora em 2020 os recursos 

somados de 8 vereadores serão investidos na compra de um aparelho 

de mamografia e um aparelho para central de ar comprimido, ressalta 
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que individualmente eles não teriam muito o que fazer, porém 

somados estes valores é possível fazer grandes investimentos na 

saúde, beneficiando a saúde dos munícipes de Três Coroas, fazendo 

com que eles não precisem se deslocar para outras cidades para 

serem atendidos, isso traz benefícios a população, bem como leva o 

nome do hospital a se tornar referência na região em um futuro 

próximo; com relação a verba destinada as obras, eles também 

juntaram os recursos e farão novas praças recreação, além da  

manutenção daquelas que já existem e das quadras esportivas em 

diversos bairros do Município, pois a grande maioria está sucateada; 

irão concluir a obra existente nos fundos do restaurante do Alfredo em 

Sander, bem como, cercar o local, os bombeiros terão serão 

beneficiados com a compra de diversos novos equipamentos para 

melhorar os atendimentos, serão feitas duas novas passarelas no 

bairro na linha 28; será ampliada a farmácia e se buscará a 

contratação de um farmacêutico para o bairro sander, ou seja, serão 

feitos grandes investimentos em conjunto com a união das emendas 

do Vereadores ato que irá beneficiar a toda a população de Três 

Coroas. Parabeniza novamente a associação dos comerciários pela 

realização do natal das crianças, bem como a comunidade de 

quilombo que também realizou ação em prol do natal das crianças, 

frisando que tudo isso é muito importante, mas primeiramente é 

preciso lembrar do espírito divino do natal. Agradece a presença 

desejando uma ótima semana a todos.  

O VEREADOR ROQUE WERNER saudou os presentes. Inicia 

seguindo no assunto, emendas impositivas, na opinião dele, uma 

emenda completa a outra, da sua parte ele viu uma necessidade muito 

grande em investir em medicamentos, principalmente para aquelas 

pessoas que precisam, mas que não dispõe de recursos suficientes 

para prove-los, em razão disso ele está destinando os seus 47mil da 

saúde reais para serem utilizados na contrapartida para a compra de 

medicamentos, pois muitas vezes se tem toda a estrutura, mas falta 
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a matéria prima para salvar estas vidas, portanto para ele a compra 

de medicamentos é fundamental; outra emenda que ele já anunciou 

de sua parte, é sobre a retomada da realização de campeonatos 

esportivos amadores, ele é muito fã do esporte, qualquer tipo, esporte 

é sinônimo de saúde, faz com que as pessoas se exercitem e isso é 

muito bom para a saúde, inclusive os próprios médicos recomendam, 

portanto sendo o esporte tão importante para a saúde das pessoas 

ele destina verbas para isso, e se durante a pratica destes esportes 

alguém se machuca, poderá dispor de um hospital muito bem 

equipado para realização destes atendimentos, voltando a ressaltar 

que uma emenda completa a outra. Outra emenda que ele faz é ao 

projeto de lei que estabelece o orçamento  para o exercício financeiro 

do ano de 2020, ou seja, fixa a receita a e despesa, para o ano que 

vem esta Câmara de Vereadores tem a sua disposição para o ano de 

2020 um orçamento total de 3 milhões 507 mil reais, este ano tinha 

770 mil reais, e, a princípio não irá gastar tudo isso, ele enfatiza que 

isso é muito bom porque uma Câmara que faz economia beneficia a 

toda população, portanto mesmo que se retire da verba da Câmara 2 

milhões 281mil reais ainda restam para a Câmara gastar e investir 1 

milhão 286 mil reais, quase o dobro do que investiu e gastou este ano, 

sendo assim ele sugere que esta verba retirada da Câmara seja gasto 

com manutenção e mais investimento nas câmeras de vigilância, pois 

estas necessitam de manutenção constante, a pavimentação de vias 

urbanas incluindo preferencialmente o polo industrial, que gera renda 

e emprego para o Município, além de outras ruas, bem como, fazer 

uma ponte ligando o loteamento Sturm com a rua 7 de setembro, 

fazendo uma ligação direta do polo industrial com o bairro sander, 

ainda, aplicar em eventos e festividades culturais, além da 

manutenção da biblioteca pública e do museu, e, novamente 

investimento em medicamentos. Além disso tudo, ainda dar um maior 

apoio financeiro aos agricultores e pecuarista que estão despontando 

para as produções orgânicas, para que eles tenham maior incentivo. 
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E por fim, um incentivo financeiro as empresas para que estas possam 

se instalar aqui ou ampliar seus ramos de serviços gerando mais 

empregos, todas as emendas são pensando exclusivamente na 

população, para que realmente esta seja beneficiada, ele está 

pensando muito mais na população do que na Câmara, pois é 

responsável por tudo aquilo que ele faz ou deixa de fazer. Agradece 

a presença desejando um boa noite a todos.  

O VEREADOR HILÁRIO ILUIR BEHLING saudou os presentes. Inicia 

relatando que nas duas últimas semanas ele recebeu várias ligações 

de funcionários da empresa terceirizada do Município empresa RIBAS 

informando que eles não teriam recebido a primeira parcela do 13º 

salário no prazo que eles estavam esperando que seria no dia 30 de 

novembro, primeiramente ele achou que se tratava de um ou duas 

pessoas, mas não trata-se de grande parte dos funcionários, diante 

do exposto solicita a presidente da Casa que seja encaminhado ao 

Poder Executivo Municipal um pedido de informação questionando se 

os pagamentos com a empresa estão todos os dias, pois 

supostamente a empresa está sim, recebendo tudo em dia e não está 

repassando o pagamento aos seus funcionários e colaboradores. 

Com relação as emendas já colocadas pelo colega Pedro, ele acredita 

que a união dos valores destes 8 Vereadores fez toda a diferença para 

que fosse possível listar as demandas da comunidade, apesar disso 

ele lamenta que no ano passado o Poder Executivo Municipal já não 

tenha cumprido com uma das emendas propostas por esta Casa 

Legislativa que na opinião dele era uma obra de suma importância, a 

ponte que liga os bairros quilombo e mundo novo III, enfatizando que 

sempre há um grande desrespeito do Poder Executivo com a Casa 

Legislativa e hoje ele presenciou mais uma cena do autoritarismo 

daqueles que querem tomar conta de tudo, explicando que a Câmara 

de Vereadores sim, vai realmente o ano que vem ter um orçamento 

acima de 3 milhões, mas frisa que isso não será gasto por esta Casa, 

será gasto em investimentos na comunidade, nas demandas que 
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realmente tiverem necessidade, ele tem absoluta certeza que se fará 

um excelente uso deste dinheiro que não será gasto pelos Vereadores 

em hipótese alguma e sim com as demandas da comunidade sempre 

que estas forem evidenciadas através de projetos, para o Vereador o 

Poder Executivo só quer este dinheiro da Câmara como recurso livre 

para o Prefeito, sempre que houver um projeto bem fundamentado o 

recurso será liberado pela Câmara, lembra que dos 9 Vereadores 8 

se uniram para fazer as emendas e apenas 1 tomou suas decisões 

sozinhos, lembrando que a Câmara ao longo dos anos já deixou livre 

para o cofres públicos mais de 8 milhões que não foram investidos em 

nenhuma obra por parte do Poder Executivo Municipal, ou seja, a 

Câmara só passará a dispor dos seus recursos em prol da 

comunidade, ou seja, sempre que o Poder Executivo apresentar um 

projeto que realmente seja para atender a demandas do Município e 

não mais o recurso ficará à disposição sem que haja qualquer 

justificativa de como foi realizado o seu gasto. Aproveita a 

oportunidade para desejar a todos um feliz e abençoado natal um 

ótimo 2020 e que todos tenham muita luz, muita fé e muita esperança. 

Agradece a presença de todos.  

O VEREADOR IRINEU FEIER saudou os presentes. Inicia 

relembrando uma indicação feita pelos Vereadores da oposição para 

que fosse feita uma melhoria na rampa de acesso a capela mortuária 

explicando que o chão cedeu e hoje, por exemplo, se um cadeirante 

precisar acessar a capela será praticamente impossível, por isso vem 

reforçar e solicitar novamente que esta indicação dos vereadores 

sejam atendida o quanto antes, pois é urgente este reparo; ainda foi 

solicitada uma manutenção que inclui pintura nos decks, ele acredita 

que é possível ainda fazer alguns reparos, pois os decks quando não 

passam por manutenção em breve precisam ser refeitos todos novos, 

e pede que ainda se cuide do pouco que está inteiro; volta a reiterar 

o pedido de manutenção e manutenção nas quadras de areão, 

todavia registra eu algumas já passaram pelas manutenção solicitada 
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e necessária como foi o casa da quadra de areão do CTG; registra 

que as estradas de canastra estão passando por manutenção 

voltando a ficar transitáveis. Registra que na última quinta-feira ele 

esteve presente na apresentação dos resultados da Oktoberfest de 

Igrejinha e parabeniza a todos os voluntários que fazem parte desta 

festa, principalmente aqueles que são moradores de Três Coroas e 

são voluntários da festa na cidade vizinha, grande parte dos recursos 

ficou destinado ao hospital da cidade de Igrejinha, mas o Vereador 

lembra que o hospital de Igrejinha também atende muitas pessoas de 

Três Coroas. Com relação as emendas impositivas ele salienta que a 

soma total de todos os valores que seriam individuais dos 8 

Vereadores que uniram as suas emendas chega ao montante de 376 

mil reais, sendo este um bom valor que será investido nas emendas 

propostas, assim como as outras que já foram investidas como o raio 

x novo, os aparelhos de colonoscopia e endoscopia e agora será 

realizada a compra de um aparelho de mamografia, isso virá em 

benefício da comunidade proporcionando que mais mulheres façam o 

exame, pois muitas hoje o deixam de fazer pelos problemas de 

deslocamento, ainda  compra da central de ar comprimido que era 

uma solicitação antiga do hospital e que irá melhorar em muito o 

aproveitamento do oxigênio. Registra sua participação no evento 

ocorrido no sandense e promovido pela associação dos comerciários, 

que com certeza trouxe uma grande alegria para todas as crianças ali 

presentes, pois aquele talvez tenha sido o único presente que muitas 

delas ganharão. Aproveita o momento para também desejar a todos 

um feliz e abençoado natal que este seja realmente o natal do 

nascimento do salvador Jesus, que este possa morar na casa de cada 

um e com certeza todos irão iniciar um ano melhor pensando e agindo 

desta forma, deseja que Deus acompanhe a todos e que todos 

tenham um abençoado ano novo. Agradece a presença de todos.    

NA TRIBUNA DO POVO 
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A Srta. Kayla Martins que veio falar sobre o “Rainha dos Esportes 

2020”. Com a palavra o munícipe Kayla; inicia cumprimentando a 

todos e agradecendo pela oportunidade de vir até a Câmara falar um 

pouco sobre o concurso Rainha dos Esportes, informando que ela 

gosta muito de falar sobre o projeto rainha dos esportes por ser um 

trabalho totalmente voluntário e por amor ao esporte e ao Município 

que incentiva as pessoas a estarem ali representando o Município, 

lembrando que é um trabalho tão bonito quanto o trabalho das 

soberanas, sendo que todas representam o Município, mas elas 

dentro do âmbito esportivo. Explica que a seleção para a corte do 

“rainha dos esportes” é feita através de uma entrevista na qual se 

cobra muito compromisso e responsabilidade, pois este não é um 

concurso de beleza é um concurso de representatividade e conteúdo, 

em razão disso, ela pede que nesta edição da competição esportiva 

“Copinha” lhes seja dada um pouco mais de reconhecimento e 

atenção para o trabalho que elas desenvolvem, pois as meninas 

eleitas que chegaram agora estão com o sonho de serem bem 

recebidas  com o sonho de serem prestigiadas por estarem ali se 

entregando em representar o Município e a “copinha” é um evento que 

desgasta muito elas por estarem ali todos os dias representando Três 

Coroas. Reitera seus agradecimentos pela oportunidade e por todo 

apoio que esta Câmara sempre prestou a esta corte, voltando a 

reiterar seu pedido de reconhecimento pelo trabalho que elas fazem, 

lembrando que no seu ano como “rainha dos esportes” ela não teve 

tanto apoio e reconhecimento, frisa que o Sr. Zé, “Zezinho” leva 

sozinho o evento rainha dos esportes á nove anos e isso tudo é muito 

bonito porque é totalmente voluntário, que procura levar o esporte 

para todos, é algo que incentiva as pessoas a fazerem parte dos 

âmbito esportivo, ou seja, é um trabalho todo desenvolvido por amor 

ao esporte e ao Município.  

RESPOSTAS A TRIBUNA DO POVO 
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VEREADOR PEDRO SENIR FARENCENA; inicia parabenizando a 

todos os envolvidos no evento rainha dos esportes, questionando a 

munícipe se ela deseja um maior reconhecimento por parte de qual 

dos Poderes, e coloca em cima da resposta da munícipe um anseio 

que é de todos, para que Poder Executivo reconheça que todas são 

importante, frisando que também não vê incentivo fora do núcleo de 

soberanas do Três Coroas em Festa. Frisando para a munícipe que 

esta Câmara sempre estará de portas abertas para elas.  

VEREADOR FRANCISCO ADAMS; inicia parabenizando as meninas 

e parabenizando ela e o Sr. Zezinho pelo trabalho que eles 

desenvolvem, desejando que este trabalho seja cada mais 

reconhecido ele acredita que todos estão no rumo certo, trabalhando 

pela comunidade e caminhando para frente. Agradece a munícipe 

pela sua participação na tribuna. 

VEREADOR IRINEU FEIER; inicia dizendo que jamais poderia deixar 

de parabenizar a todos os envolvidos neste trabalho que em conjunto 

fazem muito pelo Município, divulgando os eventos que acontecem na 

cidade, pede que eles sigam fazendo isso porque com certeza esta 

Casa Legislativa seguirá sempre dando-lhes todo apoio, os 

Vereadores não tem como dispor de muita autonomia neste apoio, 

mas tudo que estiver ao alcance da Casa Legislativa sempre será feito 

e ele espera sinceramente que o Poder Executivo dentro daquilo que 

é legal faço o que pode ser feito para que eles possam continuar 

fazendo ainda melhor todo este trabalho de divulgação, frisando que 

com o apoio da Casa Legislativa eles podem contar sempre.  

VEREADOR ILÁRIO RELÁSIO BRINGMANN; inicia parabenizando a 

munícipe pela sua coragem de usar a tribuna, dizendo-lhe que este 

ano ele presenciou momentos lastimáveis sobre o não 

reconhecimento, ser tratado com indiferença, mas ele acredita que é 

errando que as pessoas conseguem enxergar seus erros e consertá-

los, ele também acredita que tá na hora de um maior reconhecimento 

e apoio por parte desta corte esportiva e concorda com a munícipe 
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que Três Coroas é uma cidade muito rica para o incentivo esportivo, 

faltando apenas uma melhor gerencia e distribuição das verbas. 

Reitera os agradecimentos a munícipe 

O VEREADOR ROQUE WERNER; inicia parabenizando a imperatriz, 

bem como a rainha e as princesas dos esportes, e seu amigo Zezinho, 

enfatizando que eles realmente estão na luta tentando conquistar o 

seu espaço, então se por acaso, houve algum situação de 

constrangimento eles deveriam se apresentar ao Secretário de 

Turismo e esportes, caso já não tenham feito, e se coloquem a 

disposição para realmente poderem participar ou até mesmo saber o 

que está acontecendo, pois as vezes acontecem estes estresses por 

algum problema de comunicação, mas ele acredita que ninguém de 

má fé quer que haja este atrito, claro, todos sabem que as soberanas 

da festa representam um outro setor municipal, ou seja, a cidade 

como um todos, enquanto que a corte dos esportes representam 

especificamente o esporte com o qual ele inclusive se identifica muito, 

ficando desde já a disposição delas para procura-lo que ele com 

certeza as ajudará para que elas possam conseguir aquilo que 

desejam e merecem.  

VEREADOR HILÁRIO ILUIR BEHLING; inicia comentando que esta 

situação de menosprezo e de não acolhimento por parte do Poder 

Executivo não ocorre somente com eles, os próprios Vereadores 

neste atual governo também estão sendo rejeitados, nos eventos eles 

nunca são chamados para compor as mesas ou simplesmente fazer 

um entrega de medalha ou troféu, ele diz que isso tudo tem nome, 

incompetência administrativa, revanchismo e falta de respeito, falta de 

respeito com eles, com os Vereadores e com a comunidade, porque 

elas tem um papel muito importante ao desenvolver seu trabalho 

voluntário querem divulgar de maneira positiva o nome da cidade e 

nem isso lhes está sendo permitido. Parabeniza elas pela atitude e 

pela coragem de vir até a tribuna e relatarem a situação, ele 

sinceramente espera que isso realmente mude durante a ano que 
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vem, mas frisa que a mudança pode ocorrer por interesse, uma vez 

que, ano que vem é ano de eleição e tudo será “às mil maravilhas”, 

pois a cada véspera de eleição as atitudes são modificadas. O 

Vereador encerra dizendo que elas podem contar o apoio desta Casa 

Legislativa sempre, pois estão todos juntos.   

A PRESIDENTE MARISA DA ROSA AZEVEDO EM SUAS 

CONSIDERAÇÕES FINAIS E SOBRE AS TRIBUNAS; comunica a 

participação dos Vereadores no natal das crianças, promovido pela 

Associação dos Comerciários em parceria com a o Sandense que 

cedeu o espaço para realização do evento; comunica também a 

participação de alguns Vereadores na festa de encerramento e 

integração dos bombeiros no bairro águas brancas;  e sua 

participação no almoço de 50 anos da empresa Werner Calçados para 

o qual ela foi a única convidada; com relação a diversificação da 

economia ela comunica a instalação de uma empresa de embalagens 

no polo industrial que irá gerar em torno de 30 empregos é o desejo 

de todos os Vereadores que cada vez mais empresas com mercado 

diferenciado venham se instalar no Município e diversificar cada vez 

mais a economia local; com relação ao reconhecimento assunto 

tratado na tribuna do povo, a Presidente diz que nem mesmo a 

Câmara de Vereadores tem o reconhecimento por parte do Poder 

Executivo, ela como Presidente da Câmara comparece aos eventos e 

nem ao menos é citada ou chamada para compor as mesas, mas ela 

acredita que as soberanas dos esporte junto ao Zezinho realizam um 

trabalho voluntário e tem tanta representativa quanto as soberanas da 

festa do Município, pois a Corte do Esporte também é de Três Coroas, 

aconselhando as fazerem uma comitiva em visita ao Sr. José Antônio 

dos Santos que é diretor da secretaria de indústria, comercio e 

turismo, a Presidente diz que a Câmara ficará de olha nos eventos 

esportivos do Município, pois ela acredita que acima do 

reconhecimento tem que vir o respeito, respeito acima de tudo e com 

todos, e, eles realmente esperam ver mudanças, pois neste governo 
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a Câmara tem sido desrespeitada por 3 anos, começando pelas 

respostas aos pedidos de informação. Agradece a solidariedade de 

todos, diante do acidente sofrido com as voluntárias da AAPECAM, 

informando que apesar dos ferimento estão todas bem, e ela de 

coração agradece a solidariedade de todos os colegas para com ela 

e com todas as outras voluntárias, afirmando que o susto foi grande, 

mas que elas foram protegidas por Deus.  

NA ORDEM DO DIA 

Colocou em discussão a votação a Emenda Legislativa nº 01/2019 ao 

Projeto de Lei Municipal nº 3.898, de 28.11.2019, e esta foi 

REJEITADA por 06 votos contrários e dois votos favoráveis. Colocou 

em discussão e votação a Emenda Legislativa nº 02/2019 ao Projeto 

de Lei Municipal nº 3.898, de 28.11.2019, sendo está APROVADA por 

07 votos favoráveis e 01 voto contrário;  Colocou em discussão e 

votação a Emenda Constitucional Impositiva nº 01/2019, sen34do 

está aprovada por unanimidade: Colocou em discussão e votação as 

Emendas Constitucionais Impositivas números: 02, 03, 04, 05, 06, 07, 

08, 09, e todas foram aprovadas por unanimidade; Colocou em 

discussão e votação as Emendas Constitucionais Impositivas 

números: 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 e 17, e todas foram aprovadas por 

unanimidade. Colocou em discussão e votação os Pareceres e os 

Projetos de Lei Municipal números; nº 3.902, 3.904, 3.905, 3.906, 

3.907, 3.908, 3.909, 3.910 e 3.911, um a um e um a um foram 

aprovados por unanimidades. Não havendo mais nada a tratar 

encerrou esta Sessão Ordinária convidando a todos para participarem 

da última Sessão Ordinária do ano de 2019, dia 18 de dezembro 

quarta-feira, às 19:00h, no Plenário Pedro Lucas. Três Coroas/RS, 16 

de dezembro de 2019.  

 

 

 

 


