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Ata nº 2.291, de 02 de outubro de 2017 

37ª Sessão Ordinária 

Aos dois dias do mês de outubro 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 secretariado pelo Vice-Secretário o Vereador 

Roque Werner. O presidente abriu a Sessão Ordinária saudando a todos os 

presentes, aos Vereadores Paulo Branchier de Oliveira e Francisco Adams e 

em especial ao seu pai Miguel Kunz, presente a Sessão. Convidou a 1ª 

Suplente pela Coligação PT/PDT/PSDB e PSB, Sra. Camila dos Santos/PDT 

para fazer o seu juramento de Posse junto a Mesa Diretora, após o presidente 

a declarou empossada como Vereadora na licença do Vereador Francisco 

Adams/PDT. Pediu para o chefe de secretaria, Sr. Claudio Hack fazer o 

momento espiritual.     

NA MATÉRIA DE EXPEDIENTE 

Of. Nº 066, da Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social, solicitando 

Audiência Pública.; Indicação nº 075, dos Vereadores Hilário Iluir Behling, João 

Alberto Kunz, Pedro Senir Farencena, Camila dos Santos, Marisa da Rosa 

Azevedo e Irineu Feier, “Solicitam que feche o acesso na Av. João Correa, bem 

em frente à entrada do Rissul e fundos da Agropecuária do Chilo. Que se faça 

sentido único na Rua Luiz Volkart no sentido Centro de Cultura à Av. João 

Correa e ponha estacionamento nos dois lados.”; Pedido de Informação nº 06, 

dos Vereadores Hilário Iluir Behling, João Alberto Kunz, Pedro Senir 

Farencena, Camila dos Santos, Marisa da Rosa Azevedo e Irineu Feier, “Para 

que seja apresentada a prestação de Contas sobre o Três Coroas em Festa 

deste ano.”; Projeto de Lei Municipal nº 3.572, de 22.09.2017, “Autoriza o 

Poder Executivo Municipal a contratar por tempo determinado de 06 (seis) 

meses até o limite 01 (um) ano, 01 (um) Servente.”       

                                     NO HORÁRIO DE EXPEDIENTE    

A VEREADORA CAMILA DOS SANTOS saudou os presentes. Inicia referindo 

que para ela é uma grande satisfação fazer parte desta Casa Legislativa, Casa 

essa que seu pai “morou” (modo de falar) por 16 anos dedicando a vida dele ao 

PDT e ao povo trêscoroense, ela explana que irá falar sobre seu pai porque é 
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algo que não pode passar desapercebido em um dia como hoje; inicia 

relatando que seu pai foi candidato ao Cargo de Prefeito no ano de 1992, foi 

Vereador por 16 anos, ou seja, eleito por quatro mandatos, Secretário de 

Estado do Ex-Governador  Alceu Colares, Assessor da Ex-Deputada Floriza 

dos Santos, também assessor do Ex-Deputado Calil, foi também coordenador 

regional do PDT por cinco anos, ainda, foi por duas vezes candidato a vice- 

prefeito e candidato a Deputado Estadual, ela assinala que desde o ano de 

2009 não existe nenhum represente do partido do PDT na Câmara de 

Vereadores, enfatizando que felizmente nessa gestão 2017-2020, isso mudou 

com a eleição do Vereador Francisco Adams (Kiko da V8), que para ela é um 

grande amigo e para o PDT uma grande alegria em poder retorna a essa Casa 

com um representante, ela ressalta que para ela estar aqui é algo que vai muito 

além de ganhar, perder ou ser suplente em uma eleição, pois para ela eleição 

nunca foi sinônimo de rivalidade muito pelo contrário, trata-se de uma escolha 

de nomes que estão disponíveis e o qual as pessoas escolhem de acordo com 

o qual elas acreditam ser importante naquele momento, sendo assim ela 

explica que não “caiu” aqui nessa Casa Legislativa de “paraquedas” e sim que 

vem de um berço em que a política era uma pratica diária, que veio desde a 

herança do seu avó, passando pelo seu pai e chegando até ela, ela narra que 

nasceu no PDT e passou a sua vida inteira acompanhando a vida política de 

seu pai, mas não só dele como de outros candidatos, sempre envolvendo-se 

bastante tanto a nível municipal como estadual e federal, é algo que sempre 

esteve no seu sangue e não tem nem como ela referir que pudesse “fugir” 

disso, portanto ela estar nessa Casa Legislativa na noite de hoje é um reflexo 

da sua história de vida, e não simplesmente porque alguém algum dia à 

convidou para se filiar a um partido, ela não nega que o momento é uma 

mistura de sentimentos principalmente de lembranças, mas declara-se aliviada 

porque ela estando aqui cumpri uma promessa que fez ao seu pai, ela 

prometeu a ele que jamais deixaria o PDT morrer, partido esse que segundo 

palavras da Vereadora, era a vida de seu pai, e que ela então seria sim 

candidata a Vereadora como ele sempre quis, refere que seu pai dedicou a sua 

vida ao povo as pessoas menos favorecidas, exaltando que todos são 
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sabedores disso, e a família principalmente por acompanhar isso dentro de 

casa e esse orgulho ela levará para a eternidade reforçando que é muito 

gratificante poder ter essa espécie de “espelho” dentro de Casa, enfatizando 

que após o falecimento de seu pai, ela jamais poderia deixar o PDT morrer, 

pois esse foi um pedido feito por ele, sendo assim, ela ressalta que contou com 

a ajuda de sua mãe e de seu irmão que hoje é Presidente do PDT municipal, 

além do Vereador Jorge Tamir (o Tata) e outras muitas pessoas de bem, de 

bom caráter, ressaltando que hoje o PDT não é só um partido político, e sim, é 

uma família, eles fazem várias confraternizações sempre ajudando-se muito e 

sempre pensando no bem do Município de Três Coroas podendo proporcionar 

uma vida melhor para todos os trêscoroenses, pois todos vieram para 

contribuir, ajudar e ter voz, ela explica que no PDT de Três Coroas todos os 

membros tem voz, todos participam o partido é democrático e a opinião de 

todos tem valor, declarando que o partido é de todos, ela ainda, gostaria de 

agradecer a família PDT a todos que à ajudaram a reorganizar o partido 

sempre com muita determinação e comprometimento até agora, enfatizando 

que o PDT é um partido que sabe de onde veio e para onde vai, eles tem 

convicções e não lidam com interesses de nenhuma espécie enfatizando que 

ela se refere ao partido em nível municipal, pois hoje em dia não se pode 

expandir muito as convicções partidárias. Ela refere ainda que há então uma 

mistura de sentimentos, mas que para ela predomina a satisfação do 

sentimento de “dever cumprido”, referindo ser este o “lavar a alma, sentir-se 

bem e saber que chegou aqui e está cumprindo com o que o seu pai havia lhe 

peço, relembrando que esse legado do qual ela toma posse hoje aqui, que com 

a benção de Deus ela deseja cumprir com muita humildade fazendo todo o 

possível para o crescimento do Município e o bem estar do povo trescoroense, 

salienta que o tempo é curto, mas que ela fará tudo para que seja bem 

aproveitado em prol de todos os trescoroenses e dessa cidade que ela tanto 

ama, e deixa claro para todos os seus colgas Vereadores que ela dentro dessa 

Casa Legislativa não é PDT, aqui ela é trescoroense, foi nesse sentido que o 

seu pai a ensinou e também sempre agiu, respeitando muito os Colegas 

Vereadores do Legislativo, ela tem como objetivo aqui trabalhar pelo povo, e 
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também, deixar bem claro principalmente para os seus colegas que ela tem 

humildade o bastante para pedir orientação aos mais experientes na atividade 

de legislar, e declara esperar poder contar com o auxílio de todos, pois na 

opinião dela todos eles são “funcionários do povo” enfatizando que ela está 

aqui para somar. Agradece a presença de todos.  

O VEREADOR IRINEU FEIER, saudou os presentes. Inicia parabenizando a 

direção, professores e alunos da Escola Municipal das águas brancas, pela 

bela apresentação realizada na última quinta-feira no ginásio municipal, não 

esquecendo de parabenizar também aos pais que se fizeram presente 

marcando praticamente a lotação do ginásio, o Vereador lembra ainda que a 

escola águas brancas ficou em segundo lugar no IDEB (índice de 

desenvolvimento da educação básica), parabenizando mais uma vez a todos 

pelo trabalho que vem sendo realizado na instituição. Convida a todos os 

presentes para o baile de kerb a realizar-se no próximo sábado na sede do 

sandense, realizando o convite em nome dos envolvidos, grupo arekerb e kerb 

sandense, ainda, convida toda a comunidade e colegas, para participar no 

próximo domingo  do culto na comunidade luterana Cristo de Três Coroas que 

estará celebrando os 96 anos de fundação da comunidade no Município, o 

culto irá ocorrer no ginásio da Escola Balduíno Robinson em seguida do culto 

será servido um almoço comemorativo, reforçando o convite para que toda a 

comunidade se faça presente nessa comemoração. Agradece a presença, 

desejando uma ótima semana a todos na paz de Deus.  

A VEREADORA MARISA DA ROSA AZEVEDO, saudou os presentes. Inicia 

prestigiando em especial a família do ex-vereador Adelar dos Santos, referindo 

“boas-vindas” a sua filha Camila, que assume por um mês a Cadeira de 

Vereadora do PDT, salientado que ter três mulheres nessa Casa Legislativa no 

mês do outubro rosa é algo especial, além de identificar que a liderança 

feminina é tão importante quanto a masculina, possuindo ambas peculiaridades 

diferentes, mas que o espaço e as oportunidades estão aí e as mulheres estão 

sabendo aproveitar, pois possuem uma liderança diferente em que se cuida os 

menores detalhes, refere que seus pais eram eleitores do Sr. Adelar dizendo 

que o pai da Sra. Camila deixou um legado nessa Casa construindo uma 
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história muito bonita e acima de tudo ela cita que gosta dos políticos que são 

verdadeiros e autênticos, citando que o Sr. Adelar não mandava dizer, ele 

dizia, salientando que o admira por ter sido um politico de uma bandeira só, 

nunca tendo trocado de partido, referenciando que nada tem contra quem troca 

de partido, mas que uma pessoa que realmente tenha um espirito comunitário 

em seu ponto de vista não interessa a qual partido represente, reforçando que 

ele foi um politico de um partido só, sempre defendendo a comunidade nessa 

Câmara, pois ela é testemunha disso, para quem não é sabedor a Vereadora 

explica que ela acompanha a vida pública desde 1982 quando ela estudava  no 

Colégio 12 de maio, relembrando inclusive que “matava” as aulas para assistir 

as sessões da Câmara de Vereadores no antigo prédio da Prefeitura, relembra 

que hoje está participando do quinto mandato nessa Casa, com muita honra, e 

pode dizer que realmente a sua eleição abriu espaço para que as mulheres 

tivessem um maior reconhecimento reafirmando que ela somou para isso e 

deseja que as mulheres alcancem cada dia mais espaço na política de Três 

Coroas, pois ela vê isso como algo que precisando acontecer, desejando dessa 

forma boas-vindas a colega Camila dos Santos, desejando que ela realize um 

bom trabalho junto a essa Casa. Deseja registrar, apesar de já ser do 

conhecimento de todos, que a tarifa do pedágio que desde 2013 é administrado 

pela EGR  que também administra outras 13 praças de pedágio dentro do 

território do Rio Grande do Sul, sendo uma delas a praça de Três Coroas, irá 

sofrer reajuste em seu valor, esse aumento será no percentual de 34.61%, 

passando a tarifa do valor de R$5,90 (cinco reais e noventa centavos) para 

R$7,90 (sete reais e noventa centavos), para aqueles que não sabem a 

Vereadora relembra que em 2013 a ERG foi criada para administrar os 

pedágios no Estado, porém no seu ponto de vista a EGR foi uma empresa 

criada no Estado para “cabide de empregos”, pois para ela a decisão correta a 

ser tomada seria a reestruturação do DAER e não a criação de outra empresa, 

mas foi criada, relembra ainda, que quando a EGR assumiu a praça de Três 

Coroas a tarifa do pedágio foi reduzida em 25%, sendo que o valor naquela 

época era de R$7,40 (sete reais e quarenta centavos), e desde 2013 não havia 

mais sofrido reajustes, todavia hoje esse reajuste deixa a tarifa em R$7,90 
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(sete reais e noventa centavos), a Vereadora salienta que a justifica é para que 

se tenha “caixa” para realizar melhores investimentos nas estradas, e ela 

espera sinceramente que isso realmente venha a acontecer. Deseja registra 

algo que também já é do conhecimento de todos que desde a gestão passada, 

fala-se na conclusão da “Rota Panorâmica” que liga Três Coroas a serra 

gaúcha pelas estradas do interior do Município, ela acredita que esse 

empreendimento é algo muito importante para o desenvolvimento do agro 

turismo, uma vez que as principais cidades a serem beneficiadas serão Canela 

e Três Coroas, a Vereadora cita que na última segunda-feira esteve em 

Brasília/DF uma comitiva representativa da cidade de Canela liderada pelo 

Prefeito Constantino com o objetivo de buscar recursos para dar continuidade a 

“rota panorâmica” que liga o Município de Três Coroas à Canela através de 

uma rota alternativa, todavia ela comenta que não havia nenhum represente da 

cidade de Três Coroas junto a comitiva, ela acredita que com relação a esse 

assunto uma comitiva formada pela Administração municipal de Três Coroas 

também deveria ter marcado presença, pois é preciso diversificar a economia 

local, turismo é geração de renda e de emprego, ela acredita que é necessário 

fomentar o desenvolvimento de novos negócios e diversificar a oferta de novos 

produtos e serviços nos Municípios de Três Coroas e Canela, enfatizando que 

a rota panorâmica irá servir para isso, sugerindo que se o Município não 

conseguiu marcar presença nessa oportunidade que providencie a formação de 

uma nova comitiva e também vá a Brasília/DF com o intuito de reforçar o 

pedido de verbas destinados a rota panorâmica, lutando por isso, explica ainda, 

que se trata de um percurso de 23km, além de contribuir para o 

“desafogamento” da ERS115, ainda, a Vereadora informa que a comitiva que 

representou a cidade de Canela foi em grande número inclusive contando com 

a presença de Vereadores, com o objetivo então de solicitar uma emenda que 

seja incluída no orçamento geral da União, ela comenta ainda que já existem 

verbas encaminhadas desde 2013, porém os recursos os recursos não 

entraram o valor solicitado segundo informou a Vereadora foi de R$5.0000.00 

(cinco milhões de reais), ela solicita então que a Administração Municipal 

quando for a Brasília/DF reforce esse pedido para que realmente essa rota 
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panorâmica saia do papel, trazendo assim desenvolvimento e crescimento para 

Três Coroas no ramo do turismo. Faz uma saudação especial aos Colegas 

Vereadores pela passagem do dia do Vereador, enfatizando que ela espera 

que todos continuem no mesmo caminho sempre defendendo as demandas da 

comunidade, conta que, as primeiras leis que serviram para reger os cargos de 

vereador no Brasil foram instituídas na Constituição Federal de 1824 na época 

de Dom Pedro I, sendo oficializada através de lei em 01 de outubro de 1828, 

sabe-se que até a década de 70 os Vereadores do Município de Três Coroas 

não recebiam remuneração e no Brasil até a década de 60 o trabalho 

desempenhado pelos Vereadores era  voluntário, a origem do dia do Vereador 

foi instituída pela Lei Federal nº 7.212 de 11 de junho de 1984, sendo que o 

Decreto de Lei definiu o dia 01 de outubro como o dia do Vereador (a), pois foi 

nessa data que o Imperador do Brasil Dom Pedro I oficializou as normas que 

definem o cargo de Vereador no país. Parabeniza a Escola Águas Brancas 

pelo belo espetáculo que apresentou um retrô da jovem guarda levando todos 

os presentes a reviver o passado, diz ter sido um espetáculo muito bonito e 

muito bem preparado, ela pode observar uma grande integração entre pais, 

alunos e professores, tendo o espetáculo um grande público, ressalta que o 

mais importante é desinibir os alunos fazendo com que todos se integrem a 

outros grupos, enfatizando que apesar do ginásio estar lotado os alunos 

realizaram a apresentação com muita desenvoltura, voltando a parabenizar os 

organizadores e desejando que essa iniciativa também se dê em outras 

escolas, pois ela acredita que isso fará muito bem a todos os alunos. Refere a 

ocorrência da “semana nacional do transito” lamentando que Três Coroas não 

tenha realizado nenhuma campanha nesse sentido, além de informar dados 

que a deixam muito triste registrando vários acidentes de trânsito dentro do 

Município no perímetro urbano, alerta para o fato da necessidade em se 

realizar campanhas de conscientização no transito começando pelas escolas 

para que haja uma conscientização futura. Agradece a presença de todos 

renovando o convite para que voltem sempre.  

O VEREADOR PEDRO SENIR FARENCENA, saudou os presentes. Inicia 

parabenizando a Colega Camila dos Santos, pela iniciativa em dar 
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continuidade ao legado de seu pai deixou, ele acredita que essas raízes nunca 

devam acabar, relata que no ano de 2005 em seu primeiro mandato como 

Vereador do Município ele pode ter a honra de estar junto com o saudoso ex 

vereador Sr. Adelar por quatro anos, ressaltando que o trabalho desenvolvido 

pelo Colega é incontestável, um trabalho realizado em prol da Comunidade 

marcando de forma significativa esse que é o principal trabalho do Vereador, 

desejando novamente boas-vindas a Colega e desejando que ela desempenhe 

um bom trabalho, apesar do curto tempo. Parabeniza os organizadores do 

bingo da Creche das Águas das Brancas, realizado no último sábado na 

localidade de quilombo, cita que o evento estava muito bem organizado e o 

público compareceu em grande número. Convida a todos os presentes para a 

festa da “Nossa Senhora Aparecida” na comunidade do bairro vila nova com 

almoço servido no local da festa. Em relação ao projeto de lei municipal nº 

3.569 o Vereador refere que se trata de um projeto em que o Município 

assumiu a responsabilidade junto ao Ministério Público, para que seja realizado 

o encaminhamento das escrituras definitivas do loteamento encosta da serra, 

efetivando a legalização daqueles lotes de terra, comunicando que ele 

juntamente com outros colegas avaliaram melhor o projeto, tirando todos as 

dúvidas que ainda restavam e concluíram que o projeto tem legalidade e que 

será assim aprovado. Em relação a “rota panorâmica” com foco para o turismo 

local o Vereador diz que hoje em dia é preciso defender as pessoas que 

trabalham pelo povo através da política, ou seja, não se defende mais os 

partidos e sim os políticos que possuem iniciativas que venham a favorecer o 

povo, nesse sentido ele parabeniza a cidade de Canela por estar sempre 

trabalhando com ousadia e em cima da melhoria da estrutura turística que 

rodeia a cidade e toda a região, reiterando os parabéns ao Município de 

Canela, porém assim como a Colega Marisa ele lamenta profundamente que a 

Prefeitura Municipal de Três Coroas não possua nenhum projeto técnico em 

desenvolvimento nesse sentido, ele explica que a cidade de Canela já possui 

todo um projeto técnico totalmente pronto para o Município deles, um projeto 

elaborado em cima da necessidade exigida hoje para que se busquem 

recursos junto ao Governo Federal, e faz um questionamento, como irá o 
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Governo Federal liberar recursos para a rota panorâmica turística no trecho 

que compreende a cidade de Três Coroas, se essa não possui nem dados nem 

projeto técnico que viabilize a liberação dessa verba, ou seja, não há nenhum 

projeto que preveja quais seriam os gastos com esse investimento para a 

concretização da fase rota panorâmica turística no montante do trecho 

pertencente ao Município, voltando a lamentar, evidenciando que o Município 

de Três Coroas está muito perto do turista, está em uma localização 

privilegiada em que o turista fica “cara cara” com a natureza do Município, além 

de estar no Caminho que leva a um dos principais destinos turísticos de todo o 

país que são as cidade de Gramado e Canela, por isso ele ressalta a grande 

importância em se ter um projeto técnico que enfatize a necessidade financeira 

que o Município de Três Coroas teria para conclusão do trecho da rota 

panorâmica turística que pertence cidade, e ele espera que a Prefeitura 

Municipal muito em breve tenha em mãos esse projeto com todos os 

levantamentos necessários para que isso realmente saia do papel e seja 

possível colocá-lo em pratica. O Vereador a pedido de alguns associadas do 

grupo de artesões do Município, referindo que ele foi procurado para que 

falasse em que situação encontra-se a associação, inicia referindo que no dia 

21.11.2011 foi lavrada uma ata de fundação da associação dos artesões de 

Três Coroas que funciona em uma sala cedida no prédio municipal que existe 

na praça pública do Município, ainda, possui a ata de posse da 1º diretoria 

essa formada em 2015, ele refere que os artesões do Município são vinculados 

a Secretaria da Educação, no entendimento dele as decisões quando tomadas 

em uma associação precisam ser feitas através de assembleias, relatando que 

vem ocorrendo muitas divergências sobre o comando da associação, inclusive 

a ocorrência de expulsões mesmo de membros da própria diretoria, 

evidenciando que está tudo uma verdadeira “confusão”, diante disso ele se diz 

entristecido, pois a associação está diretamente vinculada aos órgãos públicos, 

manifesta ainda, a necessidade para que se agende uma reunião dos 

Vereadores com a Secretária da Educação, para que sejam discutidas essas 

questões relacionadas as brigas e desentendimentos que vem ocorrendo 
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dentro da associação, para que se encontre uma solução e os trabalhos voltem 

a andar normalmente. Agradece a presença desejando uma ótima a todos.   

O VEREADOR ROQUE WERNER, saudou os presentes. Inicia desejando as 

boas-vindas a colega Camila dos Santos, assim como que ela sinta-se bem 

nessa Casa que o sonho dela se realize obtendo sucesso nesse um mês que 

irá ocupar a Cadeira do PDT junto a essa Câmara, ainda, parabeniza o Colega 

Vereador Francisco que concedeu a Sra. Camila essa oportunidade, assim 

como, ele próprio e o seu Colega Ilário Bringmann também já o fizeram, dando 

a oportunidade para que seus suplentes assumissem as cadeiras do PSD pelo 

período de um mês, ele identifica que oportunizar isso aos suplentes no 

primeiro ano de seus mandatos é algo muito bem visto e elogiado. Parabeniza 

a Secretaria Municipal de Educação que no último dia 24 de setembro realizou 

o inédito “torneio de mães” de futebol sete, o evento foi realizado nas 

dependências da ASMUT, explica que foram 14 equipes participantes durante 

todo o dia em que as mães puderam praticar a integração entra elas e as 

entidades escolares, o Vereador declara que o evento foi um sucesso, tendo 

um grande público que lotou a ASMUT, além de proporcionar brincadeiras e 

diversão para todas as famílias ali presentes, refere que o futebol não é um 

esporte muito comum entre as mulheres mais aos poucos esse vem tornando-

se um esporte que as mulheres estão aprendendo a gostar de praticar. Em 

relação ao evento promovido pela Escola Águas Brancas, o EXPOARTE, ele 

refere ter participado da abertura oficial do evento, e relembrando que a escola 

já vinha fazendo esses eventos, porém esse ano inovaram bastante garantindo 

um público ainda maior nas suas apresentações, o Vereador refere que assim 

acontece em todas as escolas que fazem seus eventos cada um dentro das 

suas possiblidades, ele ressalta que nesse sentido realmente a escola águas 

brancas destaca-se pelo evento que consegue realizar enfatizando que isso se 

dá em razão do apoio muito grande que a escola recebe de todas as famílias 

dos alunos que ali estudam. Comenta que no último sábado pela manhã, na 

rua coberta localizada na praça central do Município, realizou-se o “dia da 

solidariedade”, evento em que foram realizadas diversas atividades gratuitas 

para a população exercidas por diversas entidades enfatizando que apesar do 
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tempo a população compareceu ao evento referindo que é muito significativo 

os munícipes aproveitarem e participarem desse tipo de evento promovido pela 

Administração Municipal. Em relação a situação da empresa EGR o Vereador 

diz que realmente para o Município de Três Coroas não foi bom a extinção da 

empresa pela criação da EGR, uma vez que, os munícipes de Três Coroas 

passaram a pagar de forma integral a tarifa de pedágio aplicada, ainda, o 

Município deixou de arrecadar o ISQN que antes era pago, além da perda dos 

serviços que eram prestados pela empresa anterior como segurança e socorro, 

então realmente a mudança com o novo plano de Governo do Estado, acabou 

por prejudicar munícipe trescoroense que hoje precisa arcar com toda a 

despesa de pedágio lamentando que os trescoroenses não possam ter uma 

isenção como tinham anteriormente. Reforça o convite para a festa da 

Comunidade Católica do bairro vila nova, salientando que esse é uma 

excelente festa com ótima comida e pessoas muito acolhedoras. Em relação a 

questão da “rota turística” o Vereador manifesta-se declarando realmente que 

eles esperavam que o projeto já estivesse concluído, até porque o projeto 

anterior já havia sido inclusive divulgado, todavia infelizmente não há um 

projeto, necessitando que se inicie do zero a construção de um projeto, 

reforçando que o fato de Três Coroas não participar de uma única audiência 

não refere o desinteresse em participar do projeto num todo, reforçando que o 

projeto será desenvolvido e que Três Coroas irá participar sim deste grande 

empreendimento turístico que favorece em muito a região de Três Coroas. 

Comunica a todos ter recebido um ofício do Deputado Danrlei, que novamente 

indicou uma emenda parlamentar no valor de R$150.000,00 (cento e cinquenta 

mil reais) via Secretária de Agricultura do Estado, em que, está prevista uma 

licitação para maquinários a serem usados na Secretaria de Agricultura do 

Município, ou seja, é uma verba do Governo Federal, que virá para o Governo 

do Estado para que esse distribua em maquinários para as Prefeituras, sendo 

que uma parte dessa o Deputado preocupou-se em destinar para Três Coroas, 

explicando que o Deputado/político é responsável para elaboração da emenda 

e não em liberar o dinheiro, mas quando ele propõem a emenda demostra 

estar preocupado em suprir as demanda das cidades, portanto a liberação do 
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dinheiro propriamente dito dependerá de cada um dos Governos. Agradece a 

presença desejando uma ótima semana a todos.   

O VEREADOR HILÁRIO ILUIR BEHLING, saudou os presentes. Inicia 

parabenizando a Escola Águas Brancas pelo belo espetáculo apresentado, 

reforçando assim como os demais colegas o grande sucesso de público que 

marcou a evento. Convida a todos os presentes para o evento do Kerb do 

Sandense. Parabeniza a Escola de Educação Infantil das Águas Brancas 

Remito Reno Haack pelo excelente bingo realizado na localidade de quilombo. 

Comunica a sua participação na festa da Santa Terezinha na localidade de 

Moreira, na parte que pertence a Gramado, ele além de convidado também foi 

“festeiro” nesse evento, evidenciando que foi um excelente evento que contou 

com uma grande participação da comunidade trescoroense, ele identifica que 

os convites feitos são aceitos, e ressalta que nas proximidades da localidade 

vive uma grande parte da população trescoroense. O Vereador explana estar 

surpreso que nenhum outro Colega tenha referido comentários sobre a 

situação da Secretaria de Saúde do Município, referindo que ele tem ouvido 

principalmente nas últimas duas semanas um número de reclamações muito 

grandes sobre a unidade de saúde central, pessoas sem atendimento 

buscando por fichas, identificando que o sistema de marcação apresenta 

problemas, pois essas estão sendo feitas cerca de 10 à 15 dias antes, ainda, 

as pessoas queixam-se do mau atendimento que recebem, ou seja, muitas 

reclamações ligadas aos serviços de saúde da unidade central, ele se diz 

extremamente chateado com tudo isso, pois as reclamações estão vindo de 

munícipes que jamais iriam queixarem-se se realmente não estivesse 

acontecendo algo de errado, ele acredito que isso é algo ao qual se deve dar 

uma atenção especial, pois o escasso na saúde dos postos principalmente com 

relação ao posto de saúde do centro é algo inadmissível, ele ressalta que é 

prioridade dar atenção a qualidade do atendimento de saúde que deve ser 

dada nos postos, enfatizando que a situação da Secretária de Saúde do 

Município hoje remete uma regressão, e ao contrário disso o que se deseja é 

uma evolução nos atendimentos de saúde. Comunica a visita do Deputado 

Federal Heitor Schuch, na última sexta-feira, eles estiveram em visita 
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primeiramente ao Sindicato dos Agricultores, pois o Deputado é representante 

da FETAG, identificando que esse tem uma preocupação muito grande com a 

agricultura local sempre pleiteando recursos nesse sentido, mas reforça que o 

Deputado sinalizou a grande importância em enviar projetos para as áreas de 

maior importância do Município, no período da tarde estiveram em visita a 

Escola dos Sapateiros, e, que deixaram o Deputado muito impressionado com 

a estrutura existente no local e com os todas as oportunidades ali oferecidas, 

inclusive citando que no momento em houver recursos a nível Federal nesse 

sentido ele irá sinalizar para o Vereador, posteriormente estiveram no Sindicato 

das Industrias, com objetivo de visitar a central de triagem, o Vereador enfatiza 

que mesmo essa não sendo uma área de ênfase dentro do Município, ele 

considera muito importante que os parlamentares conheçam tudo que rodeia 

cidade, até para que isso seja levado como uma boa referência, manifesta que 

teve oportunidade de conversar com o Deputado sobre a “rota panorâmica”, 

tendo observado que o Deputado sinalizou a importância de se ter uma 

mobilização igualmente a mobilização feita pelo Município de Canela, 

indiferente de conotação política, mas reforçando o interesse para que essa 

verba venha para o Município, ele ressalta ainda a necessidade de que todos 

os Vereadores se mobilizem nesse sentido, pois isso servirá para o 

desenvolvimento do próprio Município, relembra que ele já vem defendendo 

isso a muito tempo nessa Casa, sendo essa atitude de suma importância em 

tempos que tanto se fala sobre a diversificação da economia, e que Três 

Coroas tem enorme potencial em direcionar isso para o lado do turismo. 

Agradece a presença de todos.  

NA ORDEM DO DIA 

O Presidente colocou em discussão e votação a Indicação nº 075 e esta foi 

aprovada por unanimidade. Colocou em discussão e votação o Pedido de 

Informação nº 06 e este foi aprovado por unanimidade. Aprovada por 

unanimidade a Audiência Pública da Secretaria Municipal de Saúde e 

Assistência Social para o dia 09 de outubro de 2017 às 18:30min. Colocado em 

discussão e votação os Pareceres e os Projetos de Leis 3.567, 3.569 e 3.570 e 

estes um por um foram aprovados por unanimidades.  O presidente lembrou 
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que as Comissões devem se reunir para analisarem os Projetos de Leis que 

estão na Casa.  Não havendo mais nada a tratar o Presidente convidou para a 

próxima Sessão Ordinária dia 09.10.2017 e encerrou está. Três Coroas/RS, 02 

de outubro de 2017.          

 

 


