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Ata nº 2.286, de 11 de setembro de 2017 

34ª Sessão Ordinária 

Aos onze dias do mês de setembro de dois mil e dezessete, às dezenove horas 

no Plenário Pedro Lucas, reuniram-se os Vereadores sob a Presidência do 

Vereador João Alberto Kunz e secretariada pelo Vereador Francisco Adams. O 

presidente abriu a Sessão Ordinária saudando a todos os presentes. Informou 

que tem na Mesa a Prestação de Contas do Sindicato, referente a Escola de 

Sapateiros do mês de agosto e que está à disposição para averiguações. Pediu 

para o Chefe de Secretaria fazer o momento espiritual. A seguir pediu um 

minuto de silêncio pelo falecimento do Sr. Nélio Hack, pai do nosso chefe de 

secretaria, Claudio Hack.    

NA MATÉRIA DE EXPEDIENTE 

Constou de: Uma correspondência do coordenador do GEIC, convidando para 

um grande evento ecumênico para o dia 31.10.2017, no Barracão Evangélico 

de Sander, às 20h.; Of. 647, do Deputado Alceu Moreira, anunciando Emenda 

Parlamentar de para o Hospital Dr. Oswaldo Diesel; Indicação nº 065, da 

Vereadora Oneide Severina Petry, “Solicita Revitalização da Cascata de 

Sander”; Indicação nº 066, de todos os Vereadores, “Solicitamos que seja feito 

uma cancha de areia na área verde do Loteamento Lauck.”; Indicação nº 067, 

das Bancadas do PSB, PSDB, PT, PDT e PMDB, “Solicitam que se feito 

recapeamento na Rua Kayser, entre os números 2.272 e 2.372.”; Indicação nº 

068, das Bancadas do PSB, PSDB, PT, PDT,e PMDB, “Solicita que a Prefeitura 

faça o Cartão do Idoso e Deficiente.”; Indicação nº 069, de todos os 

Vereadores, “Solicitamos que seja feito as churrasqueiras da Praça Francisco 

Leal e que acrescente mais churrasqueiras na mesma praça.”; Of. nº 165, da 

Prefeitura Municipal de Três Coroas, solicitando agendamento para Audiência 

Pública para o dia 25.09.2017, às 18:30.”; Projeto de Lei Municipal nº 3,564, de 

01.09.2017, Autoriza o Poder Executivo Municipal a contratar por tempo 

determinado de 03 (três) meses até o limite de 01 (um) ano, 01 (um) Professor 

Nível 1.”; Projeto de Lei Municipal nº 3.565, de 01.09.2017, “Autoriza o Poder 

Executivo a contratar operação de Crédito com o BANCO DO BRASIL S.A, e 

dá outras providências.”; Projeto de Lei Municipal nº 3.567, 01.09.2017, 
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“Autoriza o Município de Três Coroas a permutar área de terra de igual 

tamanho e proporção e dá outras providências”.  

O VEREADOR IRINEU FEIER saudou os presentes. Inicia parabenizando a 

Secretaria de Educação e Cultura pela organização do desfile cívico, assim 

como a população que se fez presente e também os participantes, fazendo um 

especial agradecimento a Deus pelo belo dia que esse proporcionou a todos. 

Registra que nos próximos dias estará instalando-se no bairro Sander uma 

fábrica de piscinas, explanado que aos poucos começam a surgir novas 

empresas que estão investindo no Município, ressaltando que pode não haver 

uma grande quantidade de postos de trabalho em um primeiro momento, mas 

que é sempre uma oportunidade a mais que surge no Município, o Vereador 

explica que a fábrica irá instalar-se no prédio que abrigava os antigos calçados 

Wagner. Registra a reforça o convite aos Colegas para que participem das 

Comemorações que marcam o início da Semana Farroupilha e se iniciam nesta 

quarta-feira com abertura as 20:00 horas com celebração do Culto Crioulo, 

sendo servido logo após um jantar organizado pelo CTG e pela Comunidade 

Luterana que será também responsável pela celebração do Culto. Explana um 

pouco sobre o oficio encaminho a ele pela Assessoria do Deputado Alceu 

Moreira, ele explica que a alguns dias atrás o Deputado teve uma de suas 

emendas aprovadas através de um projeto de lei que visava a compra de um 

carro adaptado para uso da APAE do Município, e que agora chega a eles a 

confirmação do recebimento de uma outra emenda também do Deputado Alceu 

Moreira que visa um repasse no valor de R$190.000,00 (cento e noventa mil 

reais) para a Fundação Hospitalar Dr. Oswaldo Diesel que será utilizada na 

compra de equipamentos, ressaltando que ambas as emendas foram de 

grande importância e que é muito importante que se tenha cada dia mais 

pessoas públicas que se preocupem com o Município de Três Coroas, pois 

com certeza haverá muitas melhorias que podem ser feitas, mas é preciso o 

apoio desse pessoal. Agradece pela presença desejando que todos tenham 

uma abençoada semana.  

A VEREADORA MARISA DA ROSA AZEVEDO saudou os presentes. Inicia 

explanando sobre o Projeto de Lei Municipal que visa repasse de recurso 
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financeiro a Fundação Hospitalar Dr. Oswaldo Diesel no valor de R$288.515,93 

(duzentos e oitenta e oito mil quinhentos e quinze reais com noventa e três 

centavos), mas a relação de médicos anexada ao projeto para que sejam 

quitados os salários atrasados desses profissionais, e ela questiona o atual 

presidente da fundação Sr. Adelar, se esse valor é o final da dividas com os 

médicos, ou seja, se com esse repasse toda a dívida com os profissionais 

médicos estará quitada, a Vereadora explana que restou dúvidas, pois ela 

havia sido informada por dois médicos da instituição que estava sendo feita 

uma “rifa” com o intuito de que o valor arrecada servisse para quitar o salário 

deles, inclusive citando que ele comprou dois números apenas porque 

participou de uma outra “vaquinha”, mas que posteriormente foi informada que 

a rifa não alcançou nem o valor de R$50.000,00 (cinquenta mil), sendo que 

alguns médicos foram pagos, mas poucos deles, e que os recursos acabaram 

sendo usados para o pagamento de outras dívidas mais urgentes que estavam 

atrasadas, aproveita o ensejo para destacar nesta Casa, que a Câmara no ano 

passado, destinou na LDO recursos da Câmara, ela explica que a Câmara 

tinha disponível para uso nos seus gastos o valor de R$2.060.000,00 (dois 

milhões e sessenta mil reais), desse valor foi feito uma emenda destinando 

para a Secretária de Saúde e Assistência Social para manutenção no valor de 

R$700.000,00 (setecentos mil reais), ela cita que logicamente irá apoiar 

votando a favor do projeto, pois como todos são sabedores a Prefeitura 

Municipal juntamente com a Secretaria de Saúde são gestores da Fundação 

Hospitalar, de forma indireta, lembrando que no dia 20 de abril desse ano foi 

aprovado em regime de urgência um projeto que visava repasse financeiro 

também para a Fundação no valor de R$160.000,00 (cento e sessenta mil 

reais), enfatizando que em verbas extras para a fundação soma-se um valor 

em torno de R$400.000,00 (quatrocentos mil reais), ela deseja ainda frisar de 

forma bem clara que na gestão passada os recursos foram repassados sempre 

em dia para a fundação hospitalar, que eram destinado ao pagamento dos 

serviços do plantão 24h, explicando que quem presta esse serviço de plantão 

de 24h são os profissionais médicos, ela acredita que esse ponto precisa ser 

muito esclarecido, pois não foi pela falta de repasses por parte do Poder 
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Executivo que esses médicos ficaram sem receber porquê o recurso da 

Prefeitura saiu em dia, inclusive algumas vezes o recursos foi adiantado, que 

não era a forma correta, mas o adiantamento era feito e agora cada dia mais 

aparecem dividas antigas da fundação para serem pagas, ela acredita que 

essa situação seja muito complicada, na opinião dela será preciso ir mais além 

investigar melhor, ir a fundo no assunto e investigar o que realmente houve, 

porque os recursos por parte do Poder Executivo sempre saíram em dia dos 

cofres públicos da Prefeitura com destino a fundação hospitalar isso ela pode 

garantir, até porque foi vereadora na outra gestão, e reafirma que muitas vezes 

os repasses eram feitos de maneira adiantada, mas com certeza ela dará voto 

favorável à aprovação do projeto de lei, pois ela não é capaz de imaginar Três 

Coroas sem um hospital afinal a população não merece isso, ela diz ainda que 

também foi informada sobre a emenda parlamentar conquistada pelo Deputado 

Alceu Moreira no valor de R$190.000,00 (cento e noventa mil reais), destinados 

a fundação, mas volta a reiterar que só fará nota depois que o dinheiro estiver 

depositado nas contas da fundação, informa que a nota pública sobre a 

emenda de R$100.000,00 (cem mil reais) que já entrou para a Entidade  APAE 

ela fará a nota e sairá no próximo jornal, assim como ela também espera que 

realmente esses  R$190.000,00 (cento e noventa mil reais) estejam na conta 

da fundação ainda esse ano, pois é um valor significativo com o qual é possível 

fazer muitas melhorias dentro do hospital, além do fato de se tratar de dinheiro 

que não saem dos cofres públicos municipais para melhorias na fundação, 

sendo essa uma verba extra vinda de fora, portanto ela espera que essa 

emenda realmente se concretize assim como se concretizou a emenda da 

APAE que havia sido divulgada em 2015 e esse ano foi concretizada, o recurso 

da APAE será utilizado para compra de um veículo spin adaptado. Em relação 

a indicação da Colega Vereadora Oneide, que solicitou a revitalização da 

cascata de Sander, a Vereadora manifesta-se declarando que essa já uma 

demanda antiga dessa Casa Legislativa, uma indicação que já foi feita por 

outros vereadores dessa Casa e que nunca foi feita, tem que haver uma 

revitalização no local, mas existem itens ali com os quais ela não concorda que 

na opinião dela não podem haver lá na cascata, ou seja, ela respeita mais não 
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concorda. Informa que esteve novamente em caminhada pelos decks da 

cidade e reflete que a situação agora está ainda pior, observando que há ainda 

mais tábuas quebradas, a opinião dela ali existe a necessidade de um conserto 

paliativo pedindo urgência na substituição das tábuas quebradas dos decks, 

antes que alguém se acidente. Retoma o assunto da sessão passada em 

relação as taxas de estimativas do IBGE  que era com data referência de julho 

de 2017, em que foi divulgado que a população de Três Coroas é de 26.589 

habitantes, e pela estimativa divulgada em 2016 Três Coroas tinha 26.348, com 

relação ao comentário do seu Colega Chico, sobre os bebês que estão 

nascendo em Parobé, ela explica, que como é do conhecimento de todos que a 

cidade de Parobé é referência em obstetrícia, e as crianças estão nascendo lá, 

mas ela explica que as crianças estão nascendo lá mais que nesse índice elas 

são contabilizadas, igualmente quando ocorre o censo e elas são contadas 

porque residem em Três Coroas, ou seja, não é porque elas estão nascendo 

em Parobé que quando houver índice de estimativa ou mesmo o próprio censo 

que elas não serão contabilizadas junto com todo o restante da população. 

Remete a boa notícia trazida pelo Colega Vereador Irineu que referenciou a 

vinda da fábrica de piscinas para Três Coroas e destaca que isso é 

diversificação de economia, ou seja, é um setor que não é ligado ao calçado, 

sendo isso uma coisa que se luta a muito tempo dentro da Câmara de Três 

Coroas, apontando que essa diversificação é de extrema importância para o 

Município, ela salienta que as pessoas nas ruas os questionam que eles não 

lutam por para que haja esse diversificação, e ela ressalta que eles lutam sim 

para que isso ocorra, mas que para trazer determinadas empresas de fora para 

o Município é necessário uma contra partida da Prefeitura que muitas vezes 

não é pequena e com esse período de crise pelo qual está se passando 

existem certas contrapartidas que a Prefeitura não tem condições de dar em 

absoluto, mas ela diz que isso que a vinda dessa nova fábrica é algo muito 

bom, pois mesmo que gere poucos empregos, mas o faturamento deve ser 

elevado e com certeza irá gerar mais impostos para o Município. Pergunta a 

mesa diretora se o projeto referente a regulamentação do som automotivo vai à 

votação na Sessão de hoje. Registra que ela juntamente com os colegas Irineu 
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e Hilário participaram da reunião sobre o Plano Diretor do Município, 

enfatizando que esse foi apresentado com algumas alterações em algumas 

áreas do Município, as quais ela acredita que são importantes de serem feitas, 

inclusive para que se tenha outras opiniões, várias delas inclusive passaram 

por essa Casa, mas ela explica que no Plano Diretor muitas vezes quando se 

monta esse se encontra barreiras já consolidadas, cuja modificação é 

impossível, exemplifica com uma situação como a de um prédio industrial 

construído fora da área permitida e que simplesmente não pode ser arrancado, 

após a aprovação da lei tem que haver dura fiscalização dali em diante, e 

muitas vezes isso não ocorre, como ela sempre diz a lei não pode ter dois 

pesos e duas medidas, ela precisa ser imparcial e cumprida, citando que as 

mudanças que serão feitas serão todas mudanças benéficas, citando ainda que 

está contente pelo fato do Sr. Eduardo Kellermann ter assumido a Secretaria 

de Planejamento, pois se trata de um profissional capaz que entende do 

assunto e que ela acredita que os assuntos irão “deslanchar” dentro da 

secretaria, ela afirma ainda que o senhor Eduardo Kellermann é uma daquelas 

pessoas que zelam pela lei, e é isso que tem que fazer qualquer secretário que 

assumo o cargo. Agradece a presença desejando uma boa semana a todos.  

O VEREADOR PEDRO SENIR FARENCENA saudou os presentes. 

Primeiramente ele deseja defender a indicação assinada por eles em conjunto 

referente a solicitação para que o Município veja essa possibilidade de trazer e 

confeccionar aqui para o Município o “cartão do idoso”, pois hoje todo o idoso 

que precisa de um “cartão” para comprovar sua idade ele precisa deslocar-se 

até a Associação dos Idosos de Taquara para que seja feita a confecção 

desse, salientando que hoje os benefícios oferecidos pelo “cartão do idoso” é 

de grande ajuda a população idosa;  

Aparte do Vereador Hilário Behling; cita que nas ruas eles estão sendo 

perguntados, pois o cartão dá benefícios nos shoppings, em estacionamentos 

pagos como nas cidades de Gramado e Taquara, entre outras; ainda se eles 

estacionarem em uma vaga para idosos e não portarem o “cartão do idoso” 

eles são multados, sendo essas as maiores reivindicações apontadas por eles. 

Ele explica que nos shoppings o cartão azul é para idosos e deficientes, o 
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verde onde existem vagas abertas e o sinal vermelho são vagas que já estão 

ocupadas, mas como a área azul é destinada a idosos e deficientes e se esses 

não portarem o cartão são multados e muitas vezes até guinchados.  

Retomada da fala do Vereador Pedro; o Vereador diz que é aqui seria possível 

realizar a confecção dos cartões junto a Assistência Social, uma vez que esse 

é um órgão público que poderia atender a esses idosos. Corrigi o horário 

relativo a celebração do culto crioulo mencionado pelo Colega Vereador Irineu, 

informando então que a celebração desse se darás as 19:30min. Em conversa 

com munícipes da comunidade de Sander o Vereador foi informado que muitos 

munícipes da localidade ligados ao CTG de Sander, estão procurando a 

Prefeitura para reivindicar uma área de terra para instalação de uma campeira, 

o Vereador relembra que a alguns anos atrás foi repassada uma área de terra 

para o CTG – Querência do Mundo Novo, e agora o pedido parte de outro CTG 

do Município, ele cita que para cima da área da cascata, existe uma área de 

terra que pertence a Prefeitura Municipal que compreenderia em torno de seis 

hectares de terra, sendo essa na opinião do Vereador uma área muito boa, e 

salienta que  se o projeto vier para apreciação da Câmara de Vereadores esse 

será avaliado com toda atenção que merece, pois se foi doado para um os 

outros também tem direito, por isso ele acredita que a semana farroupilha seja 

o momento de se falar um pouco sobre esses assuntos, lembrando que o 

próximo dia 13 de setembro marca a abertura dos festejos farroupilha, 

reforçando que muitos tradicionalistas usam o lenço farroupilha, mas a maioria 

deles desconhece o sentido; o lenço vermelho representa os maragatos que 

lutaram contra o governo da época, ainda, citam que muitos pregam que o 

lenço branco é o lenço da paz, porém ele enfatiza que na época da guerrilha 

não era e sim representava o lenço dos representantes da elite brasileira do 

governo que mandava na época e oprimia o povo trabalhador, havendo uma 

disputa entre os maragatos e os chimangos, ou seja tradição gaúcha tem os 

seus significados bem definidos e é muito importante que todos saibam 

corretamente para que todos saibam o verdadeiro significados do uso dos 

lenços. Com relação ao projeto de lei legislativo o Vereador manifesta-se da 

seguinte forma é do conhecimento de todos que essa programação que é feita 
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sempre dando liberação para eventos, festas reuniões referentes a 

competições de som automotivo é algo que incomoda muito as famílias, ele 

salienta que os Vereadores em especial sofrem uma pressão muito grande 

principalmente da Comunidade de Quilombo  e Linha Café, assim como eles 

são sabedores de que as pessoas que promovem essas competições 

gostariam de poder manter o evento, todavia hoje ele assim como outros 

Vereadores são favoráveis a proibição, porque na verdade os organizadores do 

Município acabam não tendo controle sobre a dimensão que o evento projeta 

acabando por tirar a paz, o sossego e a tranquilidade de grande parte das 

famílias trescoroenses, ele próprio sofreu na pele com o transito e música do 

último evento promovido, fazendo com que toda a comunidade venha a cobrar 

deles uma atitude mais severa com relação a esse tipo específico de evento, o 

Vereador reforça que esse projeto hoje vem a contentar a população 

trescoroense em sua maioria, servindo também como uma espécie de “aviso” 

caso no futuro essa lei venha a ser alterada, pois é preciso que todos saibam a 

grande importância de respeitar a toda uma comunidade, o Vereador ressalta 

que tudo precisa de um limite para acontecer sem prejudicar os outros, sem 

interferir no lazer das famílias, ele esclarece que não contra os organizadores 

do evento, mas apenas zela pelo respeito que deve haver com todo o restante 

da comunidade. Com relação ao projeto de lei que visa repasses financeiros ao 

hospital para quitação dos salários atrasados dos  médicos, ele assim como a 

colega Vereadora Marisa questiona que todos os fatos precisam ser apurados, 

pois o valor que era repassado para o hospital previa que esse sanasse os 

pagamentos médicos, o que ocorria era que a antiga administração da 

fundação quitava outras dívidas com esse recurso e não cumpria o que regia o 

contrato com a Prefeitura Municipal, portanto hoje existe essa dívida por 

serviços médicos realizados no valor de R$288.515,93 (duzentos e oitenta e 

oito mil quinhentos e quinze reais com noventa e três centavos), todavia ele se 

declara totalmente favorável ao projeto, pois deseja que os funcionários 

trabalhem com sorriso no rosto e alegria de trabalhar recebendo o povo com 

alegria dando a esses um atendimento especial, ele cita ainda que é desejo de 

todos ver o hospital novamente ser o que era, uma referência em qualidade e 
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atendimento, citando que já possível notar uma modificação muito boa nos 

atendimentos e nos serviços prestados, sendo que a atual administração 

demonstra ser de muita confiança e irá com certeza garantir que o hospital não 

volte a ficar endividado e de agora em diante siga promovendo esse trabalho 

sério que vem sendo feito para o bem de toda a comunidade, além dessas 

emendas advindas de deputados que estão todos chegando em “boa hora”. 

Agradece a presença desejando uma boa semana a todos.  

O PRESIDENTE JOÃO ALBERTO KUNZ, SOLICITOU QUE A Assessora 

Jurídica explique como funciona a questão da instauração de uma CPI pelo 

Regimento Interno. Após o presidente diz que a Mesa aguarda manifestação 

via requerimento assim como explicado pela Assessora Jurídica, até próxima 

semana ou se arquivará esta questão. E pediu que os Vereadores membros 

das Comissões se reúnam para verem os Projetos que estão na Casa. 

NA ORDEM DO DIA 

O presidente informou que encaminhará as Indicações 065, 066, 067, 068 e 

069. Colocou em discussão os Pareceres e o Projeto de Lei nº 3.566 e este foi 

aprovado por unanimidade. Colocado em discussão os Pareceres e o Projeto 

de Lei Legislativo nº 08 e este foi  aprovado por unanimidade. Perguntou aos 

Vereadores se aprovam a Audiência Pública do Executivo para o dia 

25.09.2017, às 18:30 e depois concordaram. Não havendo mais nada a tratar o 

Presidente convidou para a próxima Sessão Ordinária dia 18.09.2017 e 

encerrou está. Três Coroas/RS, 11 de setembro de 2017.          

 

 


