Ata nº 2.143, de 16 de março de 2015.
07ª Sessão Ordinária
Aos dezesseis dias do mês de março de dois mil e quinze, às vinte
horas, no Plenário Pedro Lucas, reuniram-se os Vereadores sob a presidência
do Presidente Jorge Tamir Azevedo Ramos e secretariada pelo Vereador
Alexandre Vicente Tomljanovie. O presidente saudou os presentes, colocou
que chegou a Mesa um pedido de abertura de Comissão Temporária de
Inquérito e pediu para o assessor Jurídico ler o pedido.
Novamente saudou os presentes e pediu para o secretário Claudio Hack
fazer o momento espiritual.

NA MATÉRIA DE EXPEDIENTE
Folder de atrações confirmadas do Três Coroas em Festa de 2015; 04
correspondências do COMTREC – Comissão de Trânsito de Três Coroas;
Pedidos de áudios e atas desde setembro de 2014, até presente data, feito
pelo Conselho Municipal da Saúde de Três Coroas; Ofício nº 047, da Prefeitura
Municipal de Três Coroas, solicitando retirada do Projeto de Lei Municipal nº
3.348; Projetos de Leis Municipais nº 3.351, 3.354 e 3.355.
NO HORARIO DE EXPEDIENTE
O VEREADOR FERNANDO GOMES DA SILVA NETO, saudou os presentes.
Primeiramente parabeniza o Prefeito pela atitude de recolher para melhor
avaliação o Projeto que dispõem sobre a concessão do uso do Parque das
Laranjeiras pela Entidade “ASTECA”, sendo respeitado assim o pleito dos
vereadores. Diz-se curioso com a fala da colega vereadora Marisa, quando a
mesma insinua que houve quebra do Regimento Interno pela Munícipe Elizete
Pereira Schell e declara que cabe ao presidente inibir este tipo de
comportamento dentro desta Casa Legislativa. Informa que no dia 12/03/2015
foi recebido pelos integrantes do PP (Partido Progressista), uma nota
informativa advinda da Executiva do Partido em relação ao fato de terem
parlamentares do Partido supostamente envolvidos nas investigações da
Operação Lava-Jato. Diante disso tese um resumo da nota oficial recebida. A
qual diz o seguinte:

[... Acompanhamos com muito entusiasmo e esperança a operação lava-jato e
esperamos que com ela alcance políticos, servidores e empresários corruptos e
tolerantes com a corrupção que sirva de exemplo de que o crime não
compensa e de que a impunidade comece a ficar no passado enfrentar a
corrupção não é apenas um princípio partidário é um dever cívico, portanto não
concordamos com o apoio do PP Nacional ao Governo Federal, o PP Gaúcho é
oposição ao governo petista em nome desta história nos tornamos no Rio
Grande do Sul um partido grande, sério e respeitado somos diferentes e por
isso vamos agir diferentemente de outros partidos, mesmo se for o caso da
Direção Nacional do Partido, não reivindicaremos para os nossos filiados que
possam eventualmente aparecerem como envolvidos nos delitos graves da
operação lava-jato nenhum privilégio e nenhuma proteção política do partido,
não temos compromisso com os erros também não nos precipitaremos em
condená-los antes que fique evidenciado judicialmente suas responsabilidades.
O que precisa ficar claro é que o PP Gaúcho não será guardião de possível
mau feitos ou desvios éticos, por outro lado renovamos nosso compromisso de
unidade e fidelidade às idéias e ao programa do Partido Progressista que
continuaremos a lutar para preservar a imagem positiva que não deve ser
confundida com ações negativas de alguns, começamos por destacar que fica
claro que o Partido do Rio Grande do Sul enquanto instituição não tem
envolvimento algum com a operação lava-jato, como instituição o PP Gaúcho
não tem compromisso com medos individuais isso, porém não significa
incriminar antecipadamente como todo e qualquer cidadão brasileiro os
parlamentares citados terão o direito de se defenderem e provarem a sua
inocência enfatizamos previamente que no caso da justiça comprovar as
denuncias de comportamento desarneador por parte de uma ou mais
envolvidos o diretório estadual saberá adotar as medidas necessárias para
preservar a boa imagem do partido construída ao longo de décadas e que
sempre esteve alicerçada nos princípios de honestidade, moralidade,
transparência e ética, acrescentamos e precisamos que isso seja bem
compreendido que até agora os nomes foram apenas referidos pelos delatores
não há denuncia, portanto eles não são réus, eles portando devem ser os mais
interessados em esclarecer os fatos. O objetivo que nos uni é a verdade, antes
destes pedimos de um lado que os nossos deputados citados colaborem o
máximo com as investigações abrindo seus sigilos, e de outro comunicamos
que o PP do Rio Grande do Sul buscará por via judicial as medidas que
possam identificar os nomes que receberam recursos oriundos deste esquema
em nome do PP conforme informam os seus delatores, o partido é uma
instituição e preservar o seu patrimônio é um compromisso de todos, a
democracia e o povo precisam de um PP Gaúcho unido e forte. Saudações
Celso Bernardi – Presidente do PP...]

Como já havia informado em outras sessões estas situações absurdas
acontecem porque hoje estamos vivendo um momento na lei em que os
partidos políticos podem coligar em nível Federal, Estadual e Municipal de

múltiplas e diferentes formas, e enquanto a regra for esta a corrupção e o
descaminho estarão sempre presentes. Agradece a presença de todos.
O VEREADOR PEDRO SENIR FARENCENA, saudou os presentes.
Primeiramente agradece ao Conselho de Transito que prontamente atendeu as
suas indicações na última reunião, estende o agradecimento também à
secretária de obras pela obra realizada a seu pedido na Rua: Osmar Roos
esquina com a Rua: Professor João Augusto Roennau. Declara, estamos
vivendo um momento de reflexão, pensamento e analise, comunica aos
colegas vereadores do PMDB se eles do PMDB tivessem tido coragem na
época quando estavam discutindo nesta tribuna o encaminhamento da
apuração dos fatos (realização de C.P.I) sobre os auxílios alugueis realizados
pela Administração Municipal, toda a população indignada e pedindo para que
se investigue a situação das empresas que estavam recebendo alugueis
irregulares, declara que no momento em que estava tudo regulamentado para
que se abri-se uma investigação os colegas vereadores do PMDB não tiveram
o “peito” de declarar publicamente que as investigações contra ele mesmo (o
Vereador Pedro Senir Farencena) foram abertas apenas para “abafar” as
investigações contra a Administração Municipal com relação aos alugueis,
declara sentir uma dor muito grande com relação à dúvida colocada sobre a
sua dignidade e honestidade, pois a preza imensamente e a CPI contra ele
veio a acontecer, acobertando sim a real CPI sobre a Administração Pública,
diz para a colega vereadora Marisa que quem não deve, não teme. Mas
ressalta que as injustiças espalhadas para a população não se retorna, as
suspeitas passam a existir, mas os reais infratores não são punidos. Solicita ao
colega líder de bancada do PMDB Fabiel Sturm que providencie uma relação
de quantos médicos ginecologistas atendem hoje no Município de Três Coroas
na Saúde Publica quem são estes médicos, pois há relatos de munícipes
sentindo-se desconfortáveis com o atendimento de um determinado
profissional. Registra ter recebido da população uma cobrança com relação aos
ônibus que vão a Porto Alegre levando a população para consultar nos
hospitais da Capital, comunica que as reclamações recebidas são em relação
às condições de uso do veiculo que só este ano já estragou por quatro (4)
vezes deixando as pessoas na beira da estrada sem nenhuma estrutura,
expressa que este veículo não tem mais condições de circular ressalta que as
pessoas que usam este serviço são pessoas doentes. Explana ainda que as
empresas vencedoras de licitação para ajudar no auxilio destes transportes
estão terceirizando o serviço e colocando pessoas não capacitadas para
desempenhar o mesmo. Finaliza solicitando que seja feito um documento

assinado pelos vereadores para que seja recolocada a lombada eletrônica a na
localidade de Quilombo, pois os veículos que ali transitam estão abusando do
excesso de velocidade de maneira visível, colocando em risco a vida das
pessoas que por ali transitam diariamente, declara ainda que os munícipes que
por lá transitam, estão dispostos e realizar manifestações no local. Agradece a
presença de todos.
O VEREADOR IRINEU FEIER, saudou os presentes. Primeiramente informa
que lhe foi entregue um ofício para que seja repassado ao colega Alexandre
referente a este assunto da lombada eletrônica neste consta que todas as
atitudes e providências possíveis para a resolução do problema estão sendo
tomadas. Relata sobre os incidentes com fogo ocorrido na última semana, onde
mesmo com todo o esforço dos bombeiros voluntários do Município não foi
possível salvar uma residência localizada no bairro mundo novo antes que a
mesma fosse totalmente destruída pelas chamas, felizmente com relação ao
outro incidente com fogo ocorrido na Empresa de Calçados BEBECÊ os
bombeiros conseguiram um melhor resultado, apagando o fogo antes que o
mesmo pudesse provocar estragos ainda maiores. Informa sobre sua presença
no evento Moreira em Festa e parabeniza os organizadores pelo excelente
evento realizado que contou com um grande número de pessoas. Parabeniza a
colega vereadora Marisa e o funcionário da casa Claudio pela passagem do
aniversario de ambos. Declara que com relação a CPI do colega Pedro o
mesmo citou apenas os colegas do PMDB, e ressalta que todos os vereadores
votaram a favor da realização da mesma na época e que em sua opinião todos
estes desgastes poderiam estar sendo evitados. Esclarece que votou contra a
CPI da colega vereadora Marisa e diz que irá votar sempre contra este tipo de
coisa daqui pra frente, pois acredita que esta Casa Legislativa tenha coisas
muito mais importantes a tratar. Agradece a presença de todos.
A VEREADORA MARISA DA ROSA AZEVEDO saudou os presentes.
Primeiramente parabeniza o funcionário da casa Claudio pela passagem do
seu aniversário. Informa que a retirada do Projeto referente à concessão do
Uso do Espaço do parque das Laranjeiras pela “ASTECA” foi realizada pela
Administração Municipal porque o mesmo apresentava partes equivocadas em
sua elaboração. Parabeniza os Bombeiros Voluntários do Município pelo
trabalho realizado, infelizmente tivemos estes incêndios registrados um deles
com perda total, mas é de sabedoria de todos o quanto é difícil uma casa de
madeira ser salva em um incêndio, mas felizmente e com a ajuda vinda de
outras localidades tivemos um ótimo resultado nos calçados BEBECÊ. Com

relação às palavras do colega Pedro, declara que o pedido de cassação
referente ao mandato do mesmo que foi entregue a esta casa, mas questiona o
mesmo por ter entrado com um mandato de segurança, se o mesmo não deve
nada porque entrar com o referido mandato, e agora vocês recorreram, mesmo
após ter declarado que não o faria, mas ressalta que respeita a postura do
colega. Pois na realidade a Juíza declara que o vereador Pedro teria agido de
má fé. E o questiona novamente que se o colega não tem medo porque o
mesmo não deixou que fosse tudo resolvido pela Câmara de Vereadores deste
Município, acredita que a real intenção do colega era retirar a autonomia e
autoridade da Comissão Processante desta Casa. E deixa claro que todo e
qualquer pedido de CPI´s advindas da Munícipe Elizete Pereira Schell, ela será
contrária a realização da mesma. Declara confiar plenamente no trabalho do
Controle Interno, pois o mesmo tem enviado regularmente relatórios ao TCE
(Tribunal de Contas do Estado) e qualquer irregularidade Administrativa da
gestão atual será apontada pelo TCE (Tribunal de Contas do Estado).
Comunica que durante sua visita a Brasília/DF o Prefeito Rogério Grade, onde
ele encaminhou Projetos e realizou um encontro/audiência com os Senadores
Lazier Martins, Ana Amélia Lemos e com o Deputado Federal Elizeu Padilha
entre as reivindicações está à segunda etapa do asfalto na estrada que liga ao
Centro Budista de Três Coroas. Comunica para conhecimento de todos que a
ria em benefício do Hospital Dr. Oswaldo Diesel já se encontra na rua para
aquisição, declara que ela juntamente com a amiga Marilaine Luz estão
empenhadas em vender as mesmas e vêem tendo êxito em suas vendas.
Comunica ainda para conhecimento de todos que na área em frente à Brigada
Militar esta saindo um estacionamento obliquo com calçada, obra esta que esta
sendo realizada pelo Poder Executivo. Informa que em contato com a Poliana
sobre o andamento a obra do Posto das Águas Brancas (Posto Budista).
Solicita ainda quebra-molas na Rua: Maceió e no loteamento industrial, informa
que as solicitações serão atendidas. Comunica sobre a sua participação nas
reuniões dos Conselhos Municipais de Saúde e Assistência Social. Informa que
o evento promovido pelo Lions sediado em Três Coroas no último final de
semana teve mais de 400 pessoas presentes, comunica ainda que durante a
sua gestão no Lions Três Coroas recebeu o Prêmio Excelência Internacional do
Movimento Lions e declara dividir com a sua diretoria este prêmio. Comunica
que a rua: Aparício Petry mesmo após ser recapeada apresenta diversos
buracos e solicita um novo recapeamento. Quanto ao pedido de investigação
contra ela, declara estar bem tranqüila e espera que a comissão julgue da
maneira mais correta possível. Agradece a presença de todos.

O VEREADOR FABIEL STURM, saudou os presentes. Comunica que na tarde
de hoje o diretor de transito o Sr. Arsênio Fetter juntamente com a Sra. Miriam
estiveram em audiência com o novo Diretor/Presidente da E.G.R o Sr. Nelson
Lídio Nunes audiência esta marcada pelo gabinete do Deputado Sr. Gabriel de
Souza e serviu para protocolar todas as reivindicações desta casa e também
aquelas advindas do Conselho Municipal de Transito informa que de antemão
lhe foram repassadas as seguintes informações com relação à lombada
eletrônica lhe foi informado que esta é de competência do DAER. Com relação
às sinalizações da ERS115 o Presidente informou que serão iniciadas no prazo
de quinze a vinte dias, na questão de isenção de 50 e/ou 100% no valor do
pedágio para os moradores de Três Coroas será realizada uma visita aqui no
Município onde serão ouvidas algumas pessoas para que se trate sobre o tema
e a decisão será divulgada através de campanhas realizadas pela própria
E.G.R, por exemplo, quem poderá ou não ser beneficiado e onde se realizarão
estes cadastros. Comunica que haverá uma avaliação sobre o que ocorreu
com a antiga licitação que tratava da duplicação da ERS 239 entre os
Municípios de Taquara/RS e Rolante/RS e informa que os trabalhos serão
retomados, com relação à duplicação da ERS 115 acredita que
para
este
governo os trabalhos ficarão somente no projeto e que projeto inicial abrangerá
somente os primeiros cinco (5) km, e não toda a extensão da rodovia. Esta
reunião ocorreu hoje à tarde às 17h15min, declara que infelizmente em virtude
da sessão na Câmara não conseguiu se fazer presente a esta reunião. Informa
que na última semana esteve em visita as Escolas do Município e sugere que
os demais façam isso a fim de conhecer as Escolas, informando que as
municipais estão em perfeito funcionamento, em contrapartida nas Escolas
Estaduais existe a falta de profissionais em mais de uma área de atividade e
acredita que a melhor maneira é cobrar providencias do Secretário Estadual de
Educação, informa que esteve em visita ao Secretário Roque Werner, o qual
lhe mostrou o projeto de ampliação e reforma da Escola Infantil Moranguinho
situada no Bairro Sander, hoje a Escola atende de cinqüenta e cinco (55) a
sessenta e cinco (65) crianças com a obra realizada será possível dobrar o
número de vagas existentes hoje na Escola, lembra que a Escola Infantil
Moranguinho funciona em Prédio Publico e será reformada e ampliada com
recursos próprios, lembrando que atualmente no Município a fila de espera
para atendimentos na Educação Infantil é de cento e vinte crianças (120), uma
redução considerável se comparada a números anteriores. Declara ter tido
oportunidade de visualizar o projeto, e o mesmo irá ocupar toda a área onde se
localizava o antigo quiosque de Sander e também a área que hoje já pertence

à creche, mas como o prédio é bastante antigo terá de ser demolido e
construído um novo. Parabeniza a colega Marisa e o funcionário Cláudio pela
passagem do aniversário de ambos no dia de hoje, desejando-lhes saúde e
muitos anos de vida. Esclarece que com relação ao transporte realizado pela
Administração Municipal até a capital do Estado Porto Alegre/RS informa que
diversos veículos realizam este transporte diariamente em diversos horários,
ressaltando que é algo que poucos municípios possuem, mas acredita que se
realmente algum tipo de intercorrência durante este trajeto precisam ser
averiguadas. Mas deixa declarado que o trabalho realizado hoje precisa ser
elogiado, pois volta a dizer Três Coroas é um dos poucos Municípios a realizar
tantas viagens a Porto Alegre/RS. Em apoio à colega Marisa diz que a
comunidade é sabedora do trabalho que realizam dentro e fora desta casa e
acredita que a comunidade também saiba quem esta envolvido com suas
entidades, que deixa de lado sua casa, sua família e até mesmo o seu trabalho
para se envolver, muitas vezes voluntariamente em qualquer entidade que seja
convidado, algo que sempre serve de lição e aprendizagem quando
participamos de qualquer tipo atividade voltada para o bem comum de qualquer
munícipe do nosso município e fora dele também. Finaliza declarando que
sobre as manifestações ocorridas nacionalmente, acredita que são legitimas e
verdadeiras e paira no ar uma mudança, e sabe-se que esta mudança precisa
vir da população, mas uma população organizada. Declara ainda que neste
momento de cautela devemos agir com seriedade e discernimento e orientar a
população para que alguns não fiquem tão alarmados com os boatos de uma
possível guerra civil publica ou algo semelhante, pois acredita que o povo unido
jamais será vencido. Agradece a presença de todos.
O presidente em suas considerações finais sobre a Tribuna. Alerta o
colega Pedro, para um equivoco cometido durante a sua fala onde declarava
que todos os vereadores da bancada do PMDB haviam votado contra a
investigação dos aluguéis irregulares, lembrando que ele na época votou a
favor de que se instaurar sim uma investigação a respeito do assunto. Solicita
esclarecimentos sobre em que situação encontra-se as providencias que serão
tomadas contra a metais Reginato pela quebra de contrato. Manifesta sua
opinião contrária a do colega Irineu e diz que investigações são sempre
importantes para a averiguação dos fatos denunciados. Declara ser a favor de
toda e qualquer manifestação, desde que a mesma seja organizada e ocorra
de forma ordeira.

ORDEM DO DIA
O presidente colocou em votação os pedidos de áudios e atas do
Conselho Municipal de Trânsito e aprovado por unanimidade. Colocou em
discussão os pareceres e os Projetos de Leis 3.351, 3.352, 3.353 e 3.354 e
estes foram aprovados por unanimidades um por um. Colocado em discussão
os Projetos de Decretos Legislativos 01 e 02 e ambos um a um aprovados por
unanimidades.
Não havendo mais nada a tratar o presidente convidou para vir na
próxima Sessão Ordinária do dia 30.03.2015, pois não haverá no dia 23, como
já foi deliberado em sessão do dia 02.03.2015, e encerrou esta. Três
Coroas/RS, 16 de março de 2015.

