Ata nº 2.195, de 22 de fevereiro de2016.
3ª Sessão Ordinária
Aos vinte e dois dias do mês de fevereiro de dois mil e dezesseis, às
dezenove horas no Plenário Pedro Lucas, reuniram-se os Vereadores sob a
presidência do Presidente Pedro Senir farencena e secretariada pelo Vereador
Renato Benetti. Saudou os presentes. O momento espiritual foi feito por
Claudio Hack. Colocada em discussão a ata nº 2.191 e esta foi aprovada por
unanimidade. O presidente informou que têm na Mesa as prestações contas do
INEVAM meses de dezembro de 2015 e janeiro de 2016 e que estão à
disposição para quem quiser olhar.
NA MATÉRIA DE EXPEDIENTE
Dois comunicados do Fundo Nacional de Desenvolvimento da
Educação; Projeto de Lei Legislativo nº 01, 22.02.2016, “Altera a tabela dos
Artigos 5º, 8º e 10º e o Anexo III da Lei nº 3.354 de 18 de dezembro de 2013,
que cria o Plano de Cargos Provimento Efetivos e Comissionados, para
atender sérvios da Câmara Municipal de Vereadores de Três Coroas/RS, bem
como fixa seus vencimentos.”; Projeto de Decreto Legislativo nº 02,
17.02.1016, “Aprova as contas do Município de Três Coroas, referente ao
exercício de 2013.”; Projeto de Lei Municipal 3.443, de 19.02.2016, “Autoriza o
Poder Executivo Municipal a contratar por tempo determinado de 06 (seis)
meses até o limite de 01 (um) ano, 06 (seis) Agentes de Combate a Endemias
40hs.”; Projeto de Lei Municipal nº 3.444, de 18.02.2016,” Autoriza o Poder
Executivo Municipal a repassar 14º salário aos Agentes Comunitários de
Saúde.”.
NO HORARIO DE EXPEDIENTE
O VEREADOR ALEXANDRE VICENTE TOMLJANOVIE, cedeu o seu espaço
para o Vereador colega de bancada do PP, Fernando Gomes da Silva Neto.

O VEREADOR FERNANDO GOMES DA SILVA NETO saudou os presentes.
Inicia informando a todos que não estiveram presentes na audiência pública do
executivo que ocorreu às 18h30min desta noite nesta Casa Legislativa, ele
gostaria de deixar gravado, que de acordo com a prestação de contas feitas
pelo Contador Sr. Juares, foi possível observar que o departamento financeiro
da prefeitura aponta para duas preocupações, uma delas é a questão do déficit
orçamentário, que de dois anos para cá a prefeitura vem gastando um pouco
mais que o orçamento, ou seja, vem gastando as reservas, o Vereador aponta
para um detalhe muito importante que na opinião dele precisa ficar consignado,
é de que hoje apenas 6% do orçamento são destinados a investimentos, isso
dá um total de três milhões, mas isso na prestação de contas também foi
mostrado que 2,5 milhões são de sobras da câmara, ou seja, na pratica estes
6% de investimento seriam somente quinhentos mil, então segundo ele a
capacidade de investimento se não fossem as sobras da câmara seriam
praticamente zero, podendo se disser com isso que hoje praticamente todo o
dinheiro do Poder Executivo é gasto no pagamento da folha e na manutenção
da máquina administrativa, ele acredita que este seja um dado a ser visto com
preocupação, foi falado sobre o não pagamento dos precatórios dentro do
prazo, e segundo o Vereador a justificativa dado na opinião dele foi plausível,
mas ele acredita que este seja também um fato preocupante. Ele retoma
dizendo que na semana anterior colocou no final da sua fala a questão do
hospital, em que, na verdade o orçamento do município para o hospital neste
ano foi diminuído em 15%, ou seja, no ano passado o valor era de dois milhões
e meio o convenio que era repassado e este ano este valor passou para dois
milhões, e trás a informação de que a administração do hospital postou em na
sua página na internet (site), a seguinte propaganda (“o hospital de Três
Coroas, receberá mais dois milhões da Prefeitura”), e depois fala que se trata
do convenio anual de dois milhões, e que nos últimos oito anos foram
repassados mais de treze milhões para atendimentos em atenção básica,
urgência, emergência, e logo em seguida o prefeito se pronuncia dizendo que o

hospital mesmo não sendo subordinada a prefeitura recebe estes repasses,
pois estes são de suma importância e é dever moral da administração para
com a entidade, e que o valor destinado para a instituição será pago em
parcelas mensais pela prefeitura municipal, o que acontece no entendimento
do Vereador é que este texto mostra muito bem a diferença entre informar e
comunicar, no conceito do vereador quando se faz um informativo somente se
expõem os números deixando o restante da informação depende, enquanto
que no momento em que se comunica se informa expondo os números
seguidos de uma analise critica do texto, que, diga-se de passagem, se tem um
grande problema com os meios de comunicação da região em que os textos
saem das administrações e ele é simplesmente copiado e colado na maioria
dos periódicos, e este texto em especial, em todos os periódicos que o
Vereador teve a oportunidade de ler foram todos somente copiado e colado,
este está no Jornal Integração do dia 09/02/2016, no Jornal Mundo Novo do dia
18/02/2016, os textos são iguais, e como o texto original saiu publicado na
página da prefeitura municipal no entendimento do Vereador este texto só pode
ter saído da administração municipal igual para todos os jornais; Mas para o
Vereador este texto é um texto ardiloso, capcioso, ou seja, um texto capcioso é
um texto que induz as pessoas ao erro, quando ele perguntou as pessoas nas
ruas o que elas achavam sobre este texto (“mais de 10 milhões para o hospital
Oswaldo Diesel), todos responderam que isso era muito bom, além da verba
que o executivo já repassa ele irá repassar mais dois milhões, então
praticamente ele iria dobrar a verba, o Vereador diz que todas as pessoas as
quais ele repassou o texto, desde os mais humildes até um estudante
universitário tiveram a mesma interpretação sobre o texto, quando na verdade
estes dois milhões é simplesmente o valor do convênio normal menos os
quinhentos mil, o Vereador pede atenção para o detalhe de que quando as
pessoas querem, elas conseguem transformar uma coisa ruim em uma coisa
boa, ou seja, se cria um texto para que as pessoas entendam que a
administração municipal esta praticamente dobrando a verba que repassa ao

hospital, além do mais, como o projeto foi feito e votado, ele já havia apontado
que os outros valores os 2,5 milhões dos anos anteriores foram divididos em 12
parcelas, enquanto que o valor novo de dois milhões será pago em 10 parcelas
de 200 mil cada uma, ou seja, o mês de novembro e dezembro não prevê em
projeto repasses para o hospital, este foi o ponto para o qual ele atentou que
no dia 31 de outubro de 2016 terminam os repasses da prefeitura para o
hospital, coincidentemente logo após a eleição, então todos aqueles que
criticaram o ex Governador Tarso Genro que pagou até outubro, e que dizem
ter faltado dinheiro no estado nos meses de novembro e dezembro se
instalando o caos, na opinião dele em Três Coroas está se fazendo a mesma
coisa, se garantindo os repasses somente até o dia 31 de outubro, inclusive ele
cita que ouve uma manifestação de um Vereador da situação, que declarou
que isso permaneceria em aberto para que se possível o repasse pudesse ser
maior do que aquele firmado pelo convênio, na opinião do Vereador isto resulta
em uma possibilidade de também não ser realizado mais nenhum repasse, e
os parlamentares desta Casa Legislativa tem o dever de trabalhar em prol de
garantir que o hospital não fique sem repasses, na opinião dele o hospital não
pode ficar a mercê da administração pública para receber o repasse dos meses
de novembro e dezembro, ele gostaria que o Poder Executivo garantisse o
repasse desta verba, destes dois meses que faltam, e que fossem mais claros
nas suas comunicações. Informa sua participação na reunião do conselho
municipal de saúde, e também se sentiu muito preocupado com o relatório
apresentado pelo hospital, que informou que este documento também viria
para a Secretaria da Câmara, e chegando a esta Casa foi informado que de
não havia chego nada aqui até o presente momento, ele informa que neste
documento a administração do hospital faz um memorando informando a
população, corpo clinico e administração, que as cotas de exames, raios x,
serviços de laboratório, estariam ultrapassando os números e o hospital estaria
arcando com estes custos extras, mas em razão do problema financeiro
enfrentado hoje pelo hospital ele não irá mais arcar com as despesas extras

deste serviço terceirizado, o documento diz que tudo que ultrapassar a cota
preconizada pelo Estado, não será realizado pelo SUS podendo ser realizado
somente mediante ao pagamento imediato, ou seja, se um paciente estiver
internado pelo SUS na emergência do hospital, e se esta cota já estiver zerada
e o paciente for vitima de traumatismo craniano, por exemplo, o que pode
ocorrer é este paciente precisar pagar pela tomografia, ou o medico
responsável tentar a transferência deste paciente, ou ainda o paciente ficará
sem assistência, serão tempos complicados, diz o Vereador, ele apontou na
reunião e volta a dizer na tribuna desta noite que isso precisa ser esclarecido
para
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responsabilizados, ele diz que começa a ficar muito preocupado quando estes
textos com informações pela metade começam a ser divulgados, ele acredita
que as coisas precisam realmente ser muito bem esclarecidas para que não
haja mal-entendidos. Com relação a CPI envolvendo o Vereador Pedro, ele
pede um pronunciamento dos responsáveis pela comissão que conduz o
processo, ele diz que existe um prazo para o pronunciamento desta comissão e
que a mesma deve se manifestar, e esclarece que a comissão entende que o
parecer da comissão irá determinar se dá andamento para que seja aberta uma
CPI ou se vota pelo arquivamento, e defende que o prazo já expirou que o
prazo da comissão já terminou, pois esta não esta cumprindo com o tramite
previsto na lei orgânica e no regimento interno e solicita que o jurídico se
pronuncie, a comissão não cumpriu seu prazo e não é pertinente a continuação
dela. Agradece a presença de todas.
A VEREADORA MARISA DA ROSA AZEVEDO saudou os presentes. Com
relação ao oficio emitido pelo hospital, ela foi a primeira a levantar
questionamentos sobre os casos de emergência, e foi respondido a ela que as
emergências seriam atendidas e resolvidas normalmente, e com relação ao
texto publicado nos jornais locais o responsável pela divulgação foi à
assessoria da prefeitura e foi responsável pela distribuição para todos os

jornais. Informa sobre uma obra de asfaltamento que foi realizada pela
secretaria de obras, uma obra de 2.700m2 até o bairro Mauá onde havia
calçamento irregular, esta hora já constava no plano de meta do município,
assim como outras ruas que serão asfaltadas, pois constam na LDO e no plano
de orçamento do município, comunica ainda que no sábado pela manhã
estiveram em reunião com o Prefeito Rogério Grade, uma reunião bastante
positiva onde foram informadas muitas novidades. Informa que na manhã de
hoje o Prefeito Rogério assinou contrato firmado com o F´F Engenharia e
Construção de Novo Hamburgo que foi a vencedora da licitação para
construção do prédio de 722,95 m2 da creche moranguinho no bairro de
sander, o inicio da obra esta previsto para primeira quinzena de março e o
recurso deles se encerrou na ultima quinta-feira como a Vereadora já havia
registrado na tribuna desta Casa Legislativa, e o contrato foi assinado hoje.
Ressalta a importância que teve a criação da cooperativa SICOOB/SICREDI
para o município de Três Coroas, além de gerar impostos e empregos, ela tem
a identidade dentro do município, outro lado extremamente positivo é O LADO
SOCIAL, a distribuição de recursos para as entidades do município, APAE,
Hospital, ONGS, e várias outras entidades municipais, assim como todos já
sabem Três Coroas é hoje referencia nas internações eletivas pediátricas e a
ala pediátrica para esta referencia foi realizada com recursos da cooperativa
SICOOB/SICREDE e assim como várias outras entidades do município tiveram
melhorias através de recursos doados por esta cooperativa, ela acredita que o
município esteja de parabéns por ter esta cooperativa instalada na cidade, esta
parceria completou cinco anos e este ano será inaugurada a obra do Edifício
Sede e será uma obra de referencia na região pela sua magnitude, explana a
Vereadora. Comunica sua participação na reunião do conselho municipal de
saúde, onde ela questionou o caso de três gestantes com gravidez de risco, na
opinião da Vereadora como o município de Parobé é referencia na área de
obstetrícia ela acredita que estas gestantes já devam ser internadas
diretamente no hospital da cidade de Parobé, e lá eles intervirem na procura de

uma central de leitos para realizar o parto, ela acredita que eles tenham esta
obrigação e inclusive observar problemas com estas gestantes, informa que o
Conselho irá enviar um oficio endereçado a Rede Cuidar, que já está
oficializada aqui na região, solicitando que as gestantes com gravidez de risco
sejam internadas no hospital da cidade de Parobé e este seja responsável em
conseguir um leito em outros hospitais de referencia para este tipo de parto,
pois houve um caso especifico no município onde a solução de extrema
dificuldade inclusive terminando de forma trágico com o óbito do recém
nascido, ela realmente se preocupa com isso e irá buscar informações
concretas sobre todos os fatos ocorridos neste caso. A Vereadora atenta para
um problema que esta ocorrendo nas vias públicas da cidade que é a falta de
acessibilidade para os deficientes, ela foi hoje acompanhada do chefe de
transito, verificando a acessibilidade da ponte santa Maria, após tem sido
cobrada por várias pessoas, e informa que aos poucos estes acessos estão
sendo feito, mas ela acredita que isso deva ser feito de forma mais rápida,
outro ponto do transito que ela vê como complicado e precisa de uma solução
urgente é a rotula de acesso ao bairro das nações, ela acredita que outra rotula
resolveria o problema e disciplinaria o transito. Comunica que em conversa
com a Secretária de saúde Sra. Rosane ela manifestou as reivindicações que
tem para instalação de academia para idosos no bairro vila nova e foi
informada de que esta academia já está nos planos da saúde, inclusive que o
lugar onde será instalada já foi escolhido. Solicita ao Presidente desta Casa
Legislativa que seja feito a manutenção das calhas do prédio da Câmara, pois
como existem muitas árvores estas acabam por entupir e provocar goteiras no
prédio, além da grande importância com os focos dos mosquitos aedes aegypti,
ela sugere que este limpeza seja realizada a cada dois meses para evitar
qualquer intercorrência. A Vereadora expõe sua preocupação com o numero
crescentes de caso de violência contra as mulheres, a Vereadora irá entrar
com uma indicação onde irá propor um convênio com estabelecimentos locais
para onde estas mulheres possam ficar alojadas por um determinado período

até conseguirem se restabelecer na família. Sugere que este ano seja realizado
na Câmara daqui uma homenagem ao “Dia Internacional da Mulher”, onde
cada um irá escolher uma mulher e fazer uma homenagem entregando uma
flor. Com relação ao projeto de Lei nº 3.442 ela gostaria de deixar registrado
que este projeto está atrelado a Secretaria de Obras. Agradece a presença de
todos renovando o convite para que voltem sempre.
O VEREADOR JORGE TAMIR AZEVEDO RAMOS saudou os presentes. Inicia
declarando que com relação aos investimentos que a prefeitura realiza no
município com verbas de economias da Câmara, que estes números deviam
ser divulgados sempre citando que eles provêm do Poder Legislativo,
evidenciando que só são possíveis estes recursos porque a Câmara de
Vereadores do município faz a sua parte na hora de economizar os recursos
que depois destinados em prol da população de Três Coroas, ele deixa claro
que não deseja agradecimentos, mas também não acha correto que todos os
méritos sejam somente do Executivo, pois estes não se preocupam em
evidenciar ou citar o nome da Câmara quando a gestão divulga seus
investimentos, e que isto seria de suma importância, ele inclusive ressalta que
a maioria das Câmaras hoje possui um assessor de imprensa para que sejam
divulgadas as benfeitorias que são advindas das economias legislativas, porém
evidencia que os parlamentares legislativos trêscoroenses realizam um
trabalho muito bem feito, mas sem que haja propaganda disso. Explana que
depois da audiência pública do executivo apresentada hoje nesta Casa, é
sabido que este será um ano de poucos recursos, investimentos menores e
muita dificuldade para manter tudo em dia, salienta que hoje estão sendo
gastos 48% do arrecadado com a folha de pagamento e o limite aceitável é de
52%, ou seja, não está tão longe de ser atingido, o Vereador acredita que
deveria haver no executivo mais atitude e um pensamento mais voltado para a
população trescoroense e não um pensamento focado em interesses políticos,
uma visão voltada para o povo e em prol do povo. Com relação aos repasses

feitos ao hospital o Vereador acredita que sejam bons repasses, bons valores,
valores consideráveis e que todos os recursos destinados em prol da saúde,
educação, segurança são sempre recursos bem aplicados e que merecem
mesmo uma atenção maior, só que como não existe um vínculo formal entre o
hospital e a prefeitura este investimento não é fiscalizado, na opinião dele estas
verbas precisam ser fiscalizadas e ter certeza que estas estão tendo o destino
correto, que estão sendo aplicadas naquilo que é previamente proposto. O
Vereador parabeniza a empresa Endutex instalada hoje na cidade, e que não
solicitou nenhum beneficio para a Prefeitura desde a sua instalação no
município, pelo contrario só gerou lucro e empregos na cidade, se teve apenas
o conhecimento de que uma empresa portuguesa estava procurando uma
cidade na região para sua instalação e o Prefeito na época Sr. Alcindo foi atrás
e trouxe esta empresa para cá, que hoje trás somente benefícios a cidade, ele
alerta que é preciso buscar empresas, ir atrás das indústrias, buscarem mais
crescimento industrial e comercial para o Município e não somente esperar que
crescimento chegue sozinho, isso não acontece, ele acredita que o
crescimento só acontece quando há um esforço coletivo na busca por novas
empresas. A sua opinião sobre o andamento da CPI contra o Vereador Pedro
atual presidente desta Casa Legislativa, e que pudesse estar ocorrendo um
atraso proposital, todos são sabedores de que ele poderá perder o seu
mandato nos próximos meses, isso ocasionaria que o Presidente ficasse em
uma possível desvantagem caso este processo fosse para uma votação, ele
prefere acreditar que esta possibilidade seja infundada e que houve somente
um atraso não intencional, ou seja, que esta comissão não tenha nenhuma
intenção em prejudicar a atual presidência, pois ele sempre prezou pelo que é
justo e correto e deseja que assim sejam as coisas, sempre justas e corretas.
Agradece a presença de todos desejando que retornem sempre.
O VEREADOR RENATO BENETTI saudou os presentes. Ele inicia declarando
a grande importância que tem as pessoas se fazerem presentes nesta Casa,

que nada mais é do que a Casa do Povo, vendo que as pessoas estão mais
interessadas em saber sobre aquilo que é importante. Ele agradece ao trabalho
realizado na estrada do bororó, pois sempre que ouve da população uma
reivindicação ele vem para esta tribuna e cobra que esta seja realizada, porém
quando ele recebe os agradecimentos vindos da população pelo trabalho
concluído ele se sente no dever de retribuir estes agradecimentos, elogiando
todo trabalho que é bem feito, para o Vereador isso é sinônimo de respeito e
caráter, e transmite este agradecimento pelas melhorias feitas também na
estrada de quilombo e na estrada de Moreira, ainda a limpeza do arroio Leuck,
também foi de suma importância, mas solicita que seja realizada uma rosada
na Rua: Manoel Lopes dos Santos que leva ao loteamento encosta da serra,
pois ali o mato esta tomando conta da estrada e esta é uma estrada cheia de
curvas e que necessita de boa visibilidade para que trafegue em segurança,
solicita recapeamento da Rua: Kaiser antes do inicio do período das chuvas,
pois o asfalto que ali existe já esta bastante danificado, ele como circula
bastante pela cidade sabe dos problemas que as ruas apresentam e sente
obrigação em realizar estas reivindicações pelo bem de toda a população
trescoroense, ele esclarece que a função de Vereador infelizmente não permite
que ele ou os colegas possam fazer ou exigir as mudanças, que eles apenas
podem fiscalizar pedir, solicitar e encaminhar as medidas de melhoria, e ele
acredita que seja muito importante que a população tenha consciência e seja
sabedora desta informação, o Vereador tem o dever de zelar pela população,
mas não tem o poder de realizar todas as benfeitorias que gostaria, apenas
pode encaminhar aos órgãos responsáveis este pedido. Agradece a presença
de todos e convida para que retornem sempre.
O PRESIDENTE EM SUAS CONSIDERAÇÕES FINAIS DIZ; O Presidente
inicia fazendo uma sugestão aos parlamentares da Casa, ele sugere que a
Câmara de Vereadores tenha um pagina na rede social Facebook, assim como
outras Câmaras já dispõem, para postagens de projetos, discussões e

interação com o público mais jovem, expondo os trabalhos da Câmara e
divulgar o trabalho da Câmara para que a população possa conhecer mais o
trabalho dos parlamentares, o Presidente informa que com relação ao site da
Câmara esta sendo providenciada a contratação de um novo site, pois o que
existe atualmente não contempla as exigência do TCE, portando em um
primeiro momento o site existente não esta sendo atualizado e a contratação
deste novo portal esta sendo agilizada, pois o site das Câmaras hoje em dia é
a maneira que o povo tem de estar por dentro dos assuntos da Câmara,
inclusive respeitando a lei da transparência e atendendo a todas as exigências
do tribunal. Declara que a sugestão da Vereadora Marisa com relação à
Câmara realizar uma homenagem em comemoração ao Dia Internacional da
Mulher será realizada na sessão do dia 07/03/2016. Comunica a compra de
dois novos computadores para a Secretaria da Câmara, pois os que existem
hoje já estão ultrapassados e dificultam o andamento correto dos serviços
prestados pela secretaria desta Casa. O Presidente informa que em conversa
com a Secretária de Saúde Sra. Rosane sobre as academias populares, ele
comunica que estas já estão previstas e serão instaladas em dois loteamentos
da cidade, estas serão instaladas com recursos advindos de verbas emendas
recebidas de Deputados através de emendas solicitadas pelo próprio
Presidente e pelo Vereador na época o Sr. Luiz Tizzian. Com relação a CPI
existente contra o atual Presidente, ele informa que na época existiam muitas
irregularidades com relação a alugueis e compras de áreas e ele foi uma das
pessoas comprou a briga pelos esclarecimentos, em virtude disso ele hoje
sofre com esta CPI, que provem de dois cidadãos que compunham uma
cooperativa, o Presidente declara que esta CPI tem cunho pessoal, e esta foi
induzida por pessoas que desejam o seu mau e o seu insucesso na política,
em virtude do Vereador, hoje Presidente desta Casa lutar por medidas corretas
e por justiça, ele reafirma que não tem medo de nada e não e devedor de coisa
alguma, muito menos tem algo a esconder, portanto ele espera que isso

transcorra dentro da legalidade e que se resolva o mais rápido possível.
Agradece a presença de todos.
ORDEM DO DIA
O presidente colocou em discussão e votação os Pareceres e os
Projetos de Leis Municipais 3.440, 3.443 e 3.444 e um a um todos foram
aprovados por unanimidades. Colocou em discussão os Pareceres e o Projeto
de Decreto Legislativo nº 02 e este foi aprovado por unanimidade. Colocou em
discussão o Parecer e o Projeto de Lei Legislativo nº 02 e este foi aprovado
com o voto contrário da Vereadora Marisa da Rosa Azevedo. Não havendo
mais nada a tratar o presidente convidou para vir na próxima Sessão Ordinária
dia 29.02.2016 e encerrou esta. Três Coroas/RS, 22 de fevereiro de 2016.

