
1 
 

Ata nº 2.294, de 09 de outubro de 2017 

38ª Sessão Ordinária 

Aos nove 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 secretariada pelo Vice-Secretário Vereador 

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

presentes. Pediu para o chefe de secretaria, Sr. Claudio Hack fazer o momento 

espiritual. O presidente colocou em discussão e votação a ata nº 2.289 e esta 

foi aprovada por unanimidade. A seguir informou que tem na Mesa as 

Prestações de Contas do Sindicato das Industrias sobre a Escola de 

Sapateiros, mês de setembro e a prestação de contas dos Resíduos Sólidos a 

parcela nº 07/10 e que está à disposição dos Vereadores para assim serem 

analisadas.    

NA MATÉRIA DE EXPEDIENTE 

Quatro comunicados do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação; 

Convocação para esclarecimento, para palestra sobre novas regras para 

comércio de carnes e fiambres, no dia 19.10.2017; Of. 68, da Secretaria 

Municipal de Educação e Cultura, para participar da abertura da 11ª Feira 

Cultural e Literária de Três Coroas, 10.10.2017; E-mail da 149ª Zona Eleitoral , 

convidando e cientificando sobre o evento “Eleições 2018 a ocorrer dia 

20.10.2018; Indicação nº 076, dos Vereadores Roque Werner e Ilário Relásio 

Bringmann, “Que o Executivo estude a possibilidade de construir um espaço 

para a realização de caminhadas, corridas, atividades físicas, faixa para ciclista 

na área paralela à Avenida João Manoel Correa, da Rua das Nações até o fim 

dos terrenos do Loteamento do Belmiro e Clarise Möeller.”;  Indicação nº 077, 

Vereadora Camila dos Santos, “Solicita que seja feito melhorias na Praça 

Francisco Leal, como incluir novos bancos, brinquedos e melhorar a limpeza.”; 

Indicação nº 078, Vereadores Irineu Feier, Marisa da Rosa Azevedo, Oneide 

Severina Petry, João Alberto Kunz, Pedro Senir Farencena e Hilário Iluir 

Behling, “Que seja dado o nome de RUA ARMINDO PORT, no Bairro de 

Quilombo.”; Indicação nº 079, Vereadora Camila dos Santos, “Que seja dado o 

nome de Ginásio de Esportes junto a Escola de Aguas Brancas de JOSE 
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ADELAR DOS SANTOS.”; Emenda nº 01 ao Projeto de Lei nº 3.565, de 

01.09.2017, “Acrescenta parágrafo 1º e 2º e elimina o parágrafo único no artigo 

5º.”; Projeto de Lei Municipal nº 3.573, de 04.10.2017, “Autoriza o Poder 

Executivo Municipal a contratar por tempo determinado de 03(três) meses até o 

limite de 01 (um) ano, 01 (um) Médico Clínico Geral 20hs.”; Projeto de Lei 

Municipal nº 3.574, de 06.10.2017, “Autoriza o Poder Executivo Municipal a 

contratar por tempo determinado de 03 (três) meses até o limite de 01 (um) 

ano, 01 (um) Professor de Educação Infantil 44 horas.”.        

                                     NO HORÁRIO DE EXPEDIENTE    

O VEREADOR HILÁRIO ILUIR BEHLING, saudou os presentes. Inicia 

informando sua participação em palestra na última quinta-feira que tratou sobre 

a reforma da lei trabalhista, ele declara que essa foi de suma importância, pois 

é preciso saber quais “caminhos” deverão ser seguidos a partir de janeiro com 

relação a esse assunto, principalmente os termos da nova lei que favorece os 

trabalhadores e quais são menos favoráveis a esses, todavia ele acredita que 

essa reforma venha para melhorar a geração de empregos, também para que 

haja mais equilibrou nas negociações junto aos sindicatos e os acordos 

assinados. Comunica sua participação no baile de Kerb do Sandense citando 

ter sido um evento muito bem organizado pelo clube. Informa participação nas 

festividades da Comunicada Católica da Nossa Senhora de Aparecida no bairro 

Vila Nova, citando esse também ter sido outro evento muito bem organizado, 

declarando estarem todos de parabéns pelas organizações dos eventos dos 

quais ele pode estar presente. Em relação as obras da “rota panorâmica”, 

assunto tratado na semana anterior nessa casa, o Vereador informa que na 

noite da última sexta-feira em torno das 19:00/19:30 horas, o Prefeito do 

Município de Canela Sr. Constantino, entrou em contato telefônico com ele 

para que ele intermediasse o apoio dos demais Colegas Vereadores dessa 

Casa Legislativa para que eles juntamente com os Deputados Federais de 

seus partidos engajem-se nessa luta, pois amanhã serão votadas as 

prioridades que estarão disponíveis nos Ministérios para o ano de 2018, diante 

disso ele solicitou que todos os Vereadores entrassem em contato com os 

Deputadas Federais de suas bancadas em Brasília, para que esses possam 
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intervir pela concretização desse projeto, ainda, ele relembra que votação será 

somente as 19:30 de amanhã, e acredita que seja de grande importância que 

todos se engajem porque isso é de extrema importância para o 

desenvolvimento do Município, principalmente nas áreas de agroindústria e 

turismo no Município de Três Coroas, ou seja, é de imensa relevância que o 

Município seja contemplado com essa obra, pedindo que cada um faça a sua 

parte entrando em contato com os Deputados Federais de suas bancadas, 

colocando uma “pressão” neles para que isso saia do papel e tenha-se uma 

notícia boa para o Município, pois realmente existe a necessidade de se 

alavancar os “ânimos” e essa obra é de fundamental importância para todos. 

Faz uma sugestão para que as Comissões se organizem e passem a realizar 

as reuniões também nas segundas a noite, sempre após o termino da Sessão 

Ordinária, pois isso facilitaria em muito na organização e economia do tempo 

de todos os membros, além de já saírem daqui com as pautas todas discutidas 

e os pareceres prontos. Agradece a presença ensejando a todos que retornem 

sempre.   

O Presidente João Alberto Kunz manifesta-se após a fala do Colega Vereador 

Hilário; o Presidente manifesta-se afirmando que foi muito importante a 

colocação do Colega Vereador Hilário, porque a única comissão que não está 

conseguindo organizar-se é justamente a Comissão da qual o Vereador faz 

parte, o Presidente reforça que não está dizendo aqui, que esse ou aquele não 

está comparecendo as reuniões, mas salienta que o Vereador Roque Werner 

não está comparecendo as reuniões da Comissão em específico, citando 

inclusive que vem sendo feito pareceres por telefone, e que ele não concorda 

com isso, ele diz que uma comissão de três pessoas não pode ser precedida 

por apenas uma, que o parecer não pode ser feito apenas por um e 

simplesmente “empurrado goela abaixo” dos outros, enfatizando que já 

conversou com o Vereador Hilário e também com a Vereadora Oneide, que 

fazem parte da Comissão, para que a Comissão reúna-se sempre os três em 

conjunto, para que haja pelo menos um respeito com o povo, pois a Comissão 

do Vereador Irineu está cumprindo os tramites e estão se reunindo, e reitera 

que até por telefone os pareceres vem sendo feito, dizendo que ele não é 
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capaz de compreender o porquê disso, ou seja, das coisas estarem sendo 

feitas dessa forma, e reafirma que ele entrou para a política para trabalhar e 

ser honesto, agora se eles não querem trabalhar que expliquem para o povo na 

rua o que estão fazendo aqui, ou o porquê de estarem trabalhando dessa 

maneira, ele ainda manifesta-se dizendo que tem coragem de dizer na cara de 

cada um deles, questionando-os se ele não tem “vergonha na cara” de estarem 

fazendo isso, desculpa-se, mas reitera que cobrou do Vereador Hilário a 

maneira como eles vem fazendo os pareceres, e diz, que eles não estão 

fazendo nada, simplesmente ele está observando os pareceres passarem para 

serem assinados dando aprovação nas segundas a noite, e, ele considera isso 

uma barbaridade, refletindo que infelizmente essa é mesmo a política no Brasil. 

Encerra sua manifestação, passando a palavra para a Vereadora Camila.  

A VEREADORA CAMILA DOS SANTOS saudou os presentes. Inicia 

declarando que o mês de outubro é um mês bastante importante marcado por 

várias datas comemorativas, entre elas o dia das crianças, além do convite já 

feito a todos para os eventos da “Semana Literária”, lembrando que em outubro 

comemora-se também o “dia do professor”, outubro rosa, citando que todos os 

eventos que marcam esse mês são todos muito válidos, ainda, cita que ela se 

sente muito bem em estar aqui nesse mês tão especial representando o seu 

partido junto a essa Casa Legislativa. Em relação as suas duas indicações 

lidas nessa noite, ela explica; uma delas é referente a praça Francisco Leal 

situada junto aos bombeiros, ela reflete um ditado popular, referindo que as 

pessoas sempre percebem as coisas ao precisar delas, diante disso ela 

declara que após se tornar mãe passou a ser uma frequentadora assídua das 

pracinhas de recreação do Município, e analisa que os brinquedos que possui a 

praça Francisco Leal são os mesmo de quando ela era criança e brincava ali, 

refletindo que não se trata de um alto investimento, ainda, a pracinha não 

possui bancos e a iluminação é ruim, ainda, cita que é um lugar muito 

frequentado porque muitos bairros da cidade não possuem praças fazendo 

com que haja ali uma grande concentração de pessoas principalmente crianças 

nos finais de semana, ele refere ainda que existem poucos brinquedos e os 

que tem estão quebrados, citando que em sua opinião ainda poderia haver um 
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pouco mais de fiscalização, ela diz que analisando os projetos antigos de seu 

pai, que foram feitos ano a ano, foi possível a ela observar que os bombeiros 

estarem hoje com seu quartel situado na praça Francisco Leal foi uma 

indicação do seu pai, cujo objetivo era trazer mais segurança para o local além 

de uma certa preservação, salienta, que eles não estão ali para servirem de 

guardas, mas com certeza inibem comportamentos depredativos, diante disso 

ela pedi o apoio de todos os colegas, visto que não se trata de um investimento 

de alto custo e tem por objetivo preservar a qualidade do lazer da população 

trescoroense em especial das crianças. Com relação a sua indicação para 

construção um ginásio nas Águas Brancas, ela diz que é sabedora que para 

isso precisa-se de recursos, mas ela não queria deixar passar em branco esse 

momento e oportunidade que ela está tendo de relembrar todo o histórico 

político do Sr. José Adelar dos Santos, seu pai, diante do exposto ela solicita a 

todos os Nobres Colegas que, ela diz compreender e entender que a maioria 

aqui presente conheceu e pode inclusive assinar embaixo, salientado que 

todos tem defeitos, mas por tudo que seu pai fez pelo povo de Três Coroas ela 

gostaria então de deixar aqui essa homenagem, ela reflete que chegou a 

pensar em pedir para que um dos Colegas fizesse essa indicação por ela, 

todavia ela deseja fazer isso, pedindo que todos os Colegas assinem a 

indicação com ela, citando que motivos existem muitos, e, que todas estão 

comprovadas nos relatórios, cada uma das indicações feitas por seu pai 

enquanto Vereador, estão arquivadas e relacionadas todas muito bem 

guardadas em sua casa, dando veracidade total aos documentos, relembrando 

que essas indicações englobam todo o Município. Explana agora sobre a 

questão da especialidade médica em pediatria no hospital Dr. Oswaldo Diesel, 

referindo que esse final de semana procurou por atendimento médico para o 

seu filho e precisou deslocar-se até o hospital da cidade vizinha Igrejinha, 

relatando que seu filho ficou internado durando o final de semana, ela conta 

que na ocasião foi atendida lá por um médico pediatra que contou a ela que 

realiza plantão no hospital local de Três Coroas, apenas uma vez por mês, 

ouvindo do próprio profissional que ele particularmente considera isso um 

absurdo, ela explana que é de extrema importância que seja realizada uma 
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análise dessa situação e que entrará com uma indicação a respeito disso, 

todavia reflete que mesmo pagando pelos serviços de pediatria é raro 

conseguir um profissional nessa área para realizar um atendimento, 

enfatizando que só quem tem filho pequeno em casa sabe o quanto é 

desesperador ter um filho doente em casa, reiterando sua postura de que o 

hospital local precisa ter um médico pediatra em turno integral no hospital da 

cidade, assim como funciona na cidade vizinha, observando que na sala de 

espera do hospital vizinho é possível ver muitos munícipes de Três Coroas 

aguardando por atendimento, voltando a reiterar que entrará com a indicação, 

e que há extrema urgência em se avaliar uma rápida solução para isso. 

Desculpa-se por não poder estar presente na Festa do Consulado do Grêmio 

ocorrida ontem no Município e para qual ela havia sido convidada, todavia é 

sabedora que o evento estava muito bem organizado parabenizando assim a 

todos os organizadores. Aproveita o tempo para referir o dia do professor que é 

comemorado no próximo dia 15 de outubro, tendo a ilustre visita da sua amiga 

Yeda, amiga a mais de vinte anos, A Sra. Yeda foi professora por quase sua 

vida toda no Município e no Estado, com isso ela gostaria de aproveitar o 

momento para parabeniza-la pelo belo trabalho que a Sra. Yeda realiza junto 

ao projeto de xadrez do Município, referindo que a amiga mesmo após 

aposentar-se não quis deixar o grupo do xadrez, pois os frequentadores 

envolvem-se de tamanha maneira que o esporte acaba por ajuda inclusive na 

questão psicológica, crianças que tem problemas em casa crianças com 

debilidade e que acabam por melhorar ou mesmo amenizar todos os 

problemas quando participam desse projeto, A Vereadora relembra que a 

professora iniciou todo o projeto sozinha, com recursos próprios, utilizando o 

seu próprio carro, com o mínimo de ajuda, sendo a Vereadora testemunha de 

tudo, hoje ela é sabedora de que há um auxílio da Prefeitura Municipal em 

conjunto com a Secretaria de Educação, principalmente nos eventos ligadas as 

viagem intermunicipais, salienta que o número de crianças participantes vem 

aumentando cada dia mais e que se trata de um projeto muito bonito, a 

Vereadora já adianta que existe a ideia de implantar um projeto de “xadrez na 

praça” que será votado para o público idoso do Município, afirmando que se 
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trata de um projeto muito bonito com o intuito de trazer desenvolvimento, 

qualidade de vida e crescimento mental para as pessoas. Reitera os seus 

pedidos de ajuda referente as suas indicações e agradece a ajuda que tem 

recebido de alguns Colegas. Agradece a presença de todos.  

O Presidente João Alberto Kunz manifesta-se após a fala da Colega Vereadora 

Camila; o Presidente manifesta-se referindo que a Colega teria comentado que 

ele estaria brabo, ele diz que não está brabo, mas que é preciso cobrar as 

coisas, cobrar o que é certo, pois se eles fazem algo errado, outros aproveitam-

se da situação, o Presidente usa um dito popular, “eles deitam e rolam”.  

A VEREADORA MARISA DA ROSA AZEVEDO saudou os presentes. 

Primeiramente parabeniza a Colega Camila pela indicação envolvendo o nome 

de seu pai, referindo que já havia sido comentado em outras ocasiões nessa 

Casa a respeito de homenagear o ex-vereador, citando que existem outros oito 

nomes citados para homenagear todos de pessoas que tem envolvimento 

histórico com o Município e que por ele fizeram algo em prol da população, 

referindo que as demais eles entrarão em bloco com a indicação ela acredita 

que a indicação da Colega tenha um maior valor, por ter sido feita pela própria 

filha parabenizando-a mais uma vez. Aproveita a presença do Presidente da 

Comunidade Luterana Sr. Lauri Ott, para parabenizar a toda a Comunidade 

Luterana pelos 96 anos de história junto ao Município de Três Coroas, 

relembrando do culto em celebração a comemoração ocorrido na Escola 

Balduíno Robinson, elogiando o belo trabalho social que a Comunidade 

Luterana desempenha junto à população de Três Coroas, referindo que 

juntamente com a comunidade evangélica são ambas muito bem organizadas,  

comenta ainda, sobre a celebração dos 26 anos de fundação da Comunidade 

Assembleia de Deus no Município, citando que ela precisou retira-se da 

celebração, pois estava envolvida com a gincana e quando ela está nessa 

atividade é complicado permanecer presente nos eventos. Comenta sobre a 

entrada de um projeto de lei que objetiva a contratação de um profissional 

medico na área de clínica geral, referindo que além desse chegaram no 

Município mais dois profissionais da mesma área de atuação, que vieram pelo 

programa do Governo Federal “mais médicos”, e inclusive já estão exercendo 
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suas atividades junto aos postos de PSF das localidades de Linha Café e Linha 

28 no Município, referindo ser essa uma grande conquista para o setor da 

Saúde do Município. Como todos são sabedores a Vereadora é voluntária da 

AAPECAN – Associação de Apoio as Pessoas com Câncer, e durante esse 

mês de outubro, com a celebração do Outubro Rosa vários eventos estão 

programados voltados para conscientização e prevenção do Câncer, que 

infelizmente no país é responsável por 17% dos óbitos, informando que no dia 

11.10 haverá “blitz no transito” com o apoio da Brigada Militar com a 

distribuição de folders que alertam sobre a prevenção e a conscientização do 

Câncer, no dia 18.10 palestra com a oncologista Dr. Andressa Azeredo evento 

em conjunto com a Fundação Hospitalar Dr. Oswaldo Diesel e apoio do 

Sindicato das Industrias, o evento terá início às 19:00, ainda, no dia 19.10 

Desfile das Decididas em parceria com a loja Marciane Modas na Sociedade 

12 de Janeiro em Sander, lembrando que esses são os eventos promovidos 

pela passagem do “outubro rosa”. Agradece a Secretária de obras pela 

colocação das lâmpadas na Linha 28 e por taparem o buraco próximo a 

agropecuária do Chilo auxiliando para que o conserto evite menos acidentes. 

Informa que esteve em visita ao loteamento industrial e constatou que a rua 

onde está situada as esquadrias Volkart está em péssimas condições, estando 

essa em condições piores que a rua da amazonia, as chuvas de sábado 

pioraram ainda mais a situação deixando as ruas com muito acumulo de barro, 

ela cita que já passou da hora de se realizarem melhorias, mas ela tem certeza 

que a Secretaria de Obras irá fazer as melhorias necessárias, como a 

passagem da máquina e a colocação de saibro, pois essa realmente encontra-

se em condições intransitáveis, além de estarem em péssimas condições a 

saída de acesso ao polo e a ERS115, relembrando que essa é uma demanda 

antiga dessa Casa, e sugere que a saída do bairro eucaliptos de acesso a 

ERS115 seja fechada, fazendo com que as pessoas tenham que fazer o 

retorno para entrar no bairro, proporcionando assim uma maior segurança a 

todos. Comunica que ocorreu a gincana do Colégio 12 de Maio, tendo como 

vencedora a Equi Loucura, da equipe da qual a Vereadora participou, ela 

registra que foi uma gincana muito boa. Salienta da grande importância de 
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todos participarem da abertura oficial da “Feira Literária” que ocorre amanhã. 

Retoma o assunto sobre a Semana Nacional do Trânsito, enfatizando que 

várias cidades fizeram campanhas de conscientização e alertando que no 

Município as entidades não estão mais engajadas em fazer campanhas desse 

tipo declarando que esse é um tipo de iniciativa que não se pode deixar de 

fazer, principalmente as campanhas de trânsito realizada nas escolas, salienta 

que na semana em que se comemorava a Semana do Trânsito ocorreram 

diversos acidentes em Três Coroas inclusive acidentes com lesões graves 

citando que uma das pessoas atingidas foi uma atleta do Município que iria 

representar a cidade em uma competição fora, estando inclusive com a viagem 

marcada, também o Sr. Sarney na avenida João Correa, sendo esse vítima 

fatal, diante de todo o exposta ela acredita que essa iniciativa precisa ser 

revista para que haja incentivo e volta se realizar campanhas nesse sentido, 

nem que essas sejam feitas apenas uma vez por ano mais que sejam feitas. 

Com a proximidade da chegada do final do ano, ela reitera que sejam trocadas 

as imagens do pórtico de entrada do Município, pois as atuais já estão 

extremamente desbotadas não sendo mais possível nenhuma visualização 

definida dessas estando praticamente todas as imagens brancas, ela salienta 

que o pórtico tem uma função muito importante divulgando nas imagens o 

turismo dentro de Três Coroas e, portanto ela espera realmente que o Poder 

Executivo possa estar fazendo essa revitalização antes do final do ano. Informa 

que amanhã entrará em contato telefônico com a empresa OI para solicitar que 

seja feita a manutenção dos orelhões no Município, citando que várias pessoas 

ainda utilizam esse tipo de serviço informando que até o mês de março de 

2018 as chamadas dos orelhões estão sendo gratuitas para todo o Brasil, ela 

explica que essa foi uma norma colocada pela ANATEL para OI em função do 

descumprimento de alguma regra então as pessoas realmente estão usando o 

serviço, mas a Vereadora coloca que até onde ela tem conhecimento o único 

orelhão que realmente está funcionando é o que está localizado em frente a 

antiga CRT e já é de pronto informada que esse também já não está mais 

funcionando em razão de todo o exposto ela irá então solicitar que as 

manutenções sejam realizadas o quanto antes atendendo a um pedido da 
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população. Retoma o assunto sobre o outubro rosa, pedindo o apoio da 

Câmara de Vereadores para que todos prestigiem os eventos ligados ao 

outubro rosa, informando com grande tristeza que o Município perdeu em uma 

semana três pacientes que estavam em tratamento contra o câncer, Sr. 

Rodrigo, Sr. Oneido e a Dona Alice, ressaltando que para todos aqueles que 

são voluntários na entidade é possível saber o quanto é difícil lidar com a 

doença, informando que existe um número muito grande de pacientes com 

câncer em Três Coroas solicitando a todos que prestigiem os eventos ligados 

ao movimento. Agradece a presença desejando a todos uma boa semana.  

O VEREADOR PEDRO SENIR FARENCENA, saudou os presentes. Inicia 

retomando o assunto da sessão passada referente a situação da casa dos 

artesões de Três Coroas, o Vereador comunica que esteve em contato 

telefônico com a Secretária da Educação Sra. Viviane, mas a Secretária está 

muito atarefada com a abertura da “semana literária”, porém ele solicitou a ela 

que verifica-se uma data para que possam conversar a respeito, ele explica 

que doze pessoas já foram “expulsas” da associação enfatizando que na 

associação não pode haver “partidarismo”, ele declara que a situação ali é de 

guerra entre os membros da associação, justamente em função disso que ele 

deseja uma reunião com a Secretária para que ela possa intervir na situação 

ressaltando que nem as decisões tomadas nas assembleias estão sendo 

respeitadas confirmando que a situação realmente está complicada, ele explica 

que realmente não está havendo entendimento algum entre os membros e 

reitera que as brigas são constantes. Parabeniza a Comunidade Católica 

Nossa Senhora Aparecida do bairro Vila Nova pela excelente festa celebrada, 

contando com mais de 500 almoços servidos, ainda, parabeniza o Pastor 

Anderson pelas celebrações em comemoração aos 25 anos de fundação da 

Igreja Assembleia de Deus no Município referindo que ele assim como outros 

colegas estiveram presentes no culto comemorativo, enfatizando que se sente 

muito feliz porque as Igrejas colaboram com a união das famílias e afasta as 

pessoas do mau caminho, sendo todas elas um ponto fundamental na 

sociedade, realizando seus trabalhos sociais e familiares que são tão 

importantes hoje em dia. Refere que ele ontem foi cobrado por munícipes do 
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bairro vila nova pelo pessoal de limeira com relação a questão da dificuldade 

para estacionar, o Vereador sugere que sejam criadas alternativas de 

estacionamento para aqueles que vem principalmente do interior, inclusive 

sugerindo a implantação de faixa azul em alguns horários, pois a dificuldade 

para se estacionar nas ruas centrais principalmente para os agricultores é algo 

que na opinião do Vereador precisa ser resolvido, enfatiza ainda que 

comerciários que poderiam deslocar-se para a área central do Município a pé 

acabam vindo de carro ou moto, deixando o problema ainda maior, avaliando 

que todo aquele que tem oportunidade de não usar o carro para se deslocar a 

área central da cidade, deve fazê-lo. Refere também ter sido cobrado com 

relação a rua Mauá mais precisamente em frente aos antigos saltos sandense, 

em direção à rua Catarina para que seja feito ali em recapeamento urgente no 

local, assim como também a rua bororo no acesso ao pedágio, esclarecendo 

que os reparos feitos “tapa buraco” não está mais resolvendo o problema, 

enfatizando da importância de realizar um recapeamento novo. O Vereador 

denuncia que trabalhadores ligados ao recolhimento de lixo, denunciando que 

muitos desses trabalhadores não usam os equipamentos de segurança, com 

relação a isso o Vereador ressalta que existe uma necessidade urgente para 

que haja uma efetiva cobrança em cima da empresa responsável, que essa 

exija e forneça para esses trabalhadores esses equipamentos que são de 

suma importância para o desempenho da função citando ainda, que a 

prevenção nesses setores é fundamental. Com relação ao assunto da rota 

panorâmica o Vereador declara que já entrou em contato com a bancada do 

seu partido em Brasília, ele foi informado que toda a bancada gaúcha 

independentemente de partido está trabalhando junta pelo Estado do Rio 

Grande do Sul, portanto hoje todas as propostas que chegam lá em favor do 

Estado é votada de forma conjunta, sendo assim o trabalho deles fica voltado a 

convencer os parlamentares dos outros Estados do Brasil, para que essas 

emendas cheguem ao Estado do Rio Grande do Sul. Parabeniza a todos os 

envolvidos nas campanhas de conscientização do “outubro rosa” em especial a 

AAPECAN por todo o trabalho realizado ao longo desse mês no Município, 

lembrando sempre da importância que tem essas campanhas. Retoma a 
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questão do transito, e enfatiza novamente que isso é de suma importância, 

levando em consideração que o fluxo de carros na cidade aumentou muito, ele 

sugere que uma das alternativas seria seguir livre a direita para todos aqueles 

que sobem a avenida Santa Maria em direção a prefeitura, assim como no 

trevo da rodoviária para quem desce a avenida Santa Maria no nesse sentido, 

para que seja possibilitado passagem livre a direita. Agradece a presença 

desejando a todos uma ótima semana.  

O VEREADOR ILÁRIO RELÁSIO BRINGMANN, saudou os presentes. Inicia 

parabenizando o Colega Vereador Francisco por ter concedido sua cadeira 

nessa Casa pelo período de um mês a colega Camila dos Santos, ele cita que 

é de grande importância que os suplentes tenham um espaço para poder 

mostrar seu trabalho, ele relata ter ficado emocionado quando a colega Camila 

na Sessão passada relembrou o seu pai, Vereador por muitos anos nessa 

Casa, pois ele é convicto da ideia de que quando se assume um cargo público 

deve-se esquecer que se pertence a um partido político, pois o político eleito 

passa a ser um representante do povo, devendo sempre priorizar o que é 

melhor para o Município e para sua população, ele relembra que foi amigo 

pessoal do pai da Colega por muitos anos salientando o quanto é gratificante 

quando se tem boas lembranças, um histórico de uma pessoa que tenha 

passado tão dignamente por esse Casa, pois a Cadeira do partido fica, a 

instituição Câmara de Vereadores fica e eles amanhã não estarão mais aqui, 

serão substituídos por outras pessoas, porém é gratificante e importante ser 

lembrado com tanto carinho e honra como o José Adelar dos Santos é hoje, 

que foi, nas palavras do Vereador, um grande Vereador para essa cidade. 

Agradece em nome do Sr. Mauro, presidente da Comunidade Católica do 

bairro Vila Nova, pela grande participação de todos no evento promovido pela 

Comunidade, que segundo o Vereador e o Sr. Mauro foi o maior de todos os 

eventos até então ali organizados, reiterando os agradecimentos a todos que 

puderam estar presentes. Com relação a falta de profissional da especialidade 

médica pediátrica para atendimento na Fundação Hospitalar Dr. Oswaldo 

Diesel, o Vereador declara que  na última quinta-feira teve um problema de 

saúde na família, sua esposa estava passando muito mal e eles recorreram ao 
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hospital local, havia passado um pouco do horário do meio-dia, e para surpresa 

dele o hospital encontrava-se lotado, foi informado a ele que nas quintas-feiras 

o hospital está recebendo um profissional médico da área de traumatologia que 

vem prestar atendimento nesse dia especifico da semana, ele declara que sua 

esposa em questão de 20/30 minutos após sua chegada foi prontamente 

atendida, ele enfatiza que o caso dela era de urgência, e ressalta que mesmo 

com todo o movimento existente eles foram bem atendidos, ele agradece e 

elogia o hospital pelo atendimento recebido, mas diz ser sabedor que nem 

sempre as coisas ocorrem dessa forma, todavia também deixa claro que com 

relação ao hospital, hoje ele ouve mais elogios do que críticas, sentindo-se 

satisfeito pela visível melhora ocorrida nos atendimentos que são ali prestados, 

ainda, acredita que os serviços melhorarão ainda mais. Comunica sua 

participação no culto que marcou os 25 anos de fundação da Igreja Assembleia 

de Deus no Município. Com relação a situação dos DECKS do Município ele 

reconhece que essa está realmente complicada, pelo que lhe foi informado 

diretamente pelo Prefeito Municipal em breve será iniciada uma restauração do 

local, ou seja, será trocado todo o material que necessitar de troca, enfatizando 

inclusive que não será feita licitação sendo o serviço realizado pelo próprio 

marceneiro da Prefeitura Municipal, acreditando o Vereador que muito me 

breve o serviço será iniciada e revitalização feita. Com relação a situação do 

pórtico de entrada do Município o Vereador relembra que alguns meses atrás 

ele entrou com uma indicação nessa Casa Legislativa, posteriormente cobrindo 

a realização junto ao Vice-Prefeito, que lhe informou que o serviço para a troca 

das imagens do pórtico já estava sendo providenciado, portanto ele voltará a 

cobrar a revitalização do pórtico. Em relação a situação do transito no 

Município o Vereador confirma que está sendo feito realmente um estudo da 

situação, esse está sendo feito por uma equipe de engenharia, mas 

infelizmente ele diz que o que realmente falta é uma maior conscientização de 

todos em relação ao respeito as condutas do transito, ressaltando que falta 

educação no transito para todos, respeitar todos os espaços destinados a ada 

um, o pedestre, o ciclista, o motociclista e os motoristas, todos conscientes e 

educados para um transito melhor, ele cita algo curioso, observando que os 
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motoristas trescoroenses quando vão a Gramado respeitam o trânsito local, e 

aqui no seu próprio Município não o fazem, ele reflete que os poder aquisitivo 

das pessoas cresceu e com isso mais pessoas puderam adquirir seus veículos, 

ressalta que o problema de estacionamento não é somente dos agricultores, e 

sim, de toda a cidade em geral. Com relação ao Projeto de Lei nº 3.565 que 

visa contratação de credito junto ao Banco do Brasil para aquisição e 

melhoramento da frota de carros da Secretária de Obras, o Vereador ressalta 

que é totalmente favorável ao projeto, todavia é contrário à Emenda nele feita 

pelos Colegas Vereadores, pois ele acredita que esse projeto poderia ser 

aprovado sem a existência dessa Emenda, porque no entendimento dele é 

mais viável para Administração Pública pagar uma parcela de R$27.000,00 

(vinte e sete mil reais) mensais, ao invés de uma de R$50.000,00 (cinquenta 

mil), e hoje ele entende que dívidas deixadas pelos governos anteriores se 

caracterizam por aquilo que não foi pago, ou seja, aquilo que já venceu e ficou 

pendente, como foi o caso dessa gestão, que necessitou usar do dinheiro que 

seria pertencente ao ano de 2017, para que fossem quitadas dívidas deixadas 

pela gestão anterior, mas ele entende e respeita a opinião dos Colegas, e não 

deseja, acreditando que é possível sim, que essa contratação de crédito seja 

paga dentro do mandato dessa Gestão, mas deixa claro a sua opinião 

desejando que o projeto seja realmente votado e aprovado na Sessão 

Ordinária de hoje. Agradece a presença, deixando o convite a todos para que 

voltem sempre.  

NA ORDEM DO DIA 

O Presidente informou que encaminhará as indicações 076, 077, 078 e 079. 

Colocou em discussão e votação a Emenda nº 01, do Projeto de Lei 3.565 e 

esta foi aprovado com os votos contrários dos Vereadores Roque Werner e 

Ilário Relásio Bringmann. Colocado em discussão e votação os Pareceres e os 

Projetos de Leis 3.565, 3.571, 3.572 e 3.573 e estes um por foram aprovados 

por unanimidades. Faz-se a ressalva que os Vereadores que votaram contra a 

Emenda, não são contra ao Projeto.  O presidente lembrou 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 
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Ordinária dia 16.10.2017 e encerrou está. Três Coroas/RS, 09 de outubro de 

2017.          

 

 


