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Ata nº 2.295, de 16 de outubro de 2017. 

39ª Sessão Ordinária 

Aos dezesseis 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. O presidente colocou em discussão e votação uma por uma as atas 

2.282, 2.292 e 2.293 e uma por uma foram aprovadas por unanimidades pediu 

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

NA MATÉRIA DE EXPEDIENTE 

Convite para o Sarau, na Escola Frederico Ritter, dia 20.10.2017, às 19h; 

Indicação nº 080, dos Vereadores Camila dos Santos, “Solicita que o Executivo 

Municipal juntamente com a Secretaria competente que faça a aquisição de 

Uma Unidade Móvel para a Castração de Cães e Gatos para o Município de 

Três Coroas.”; Indicação nº 081, Vereadora Camila dos Santos, “Construção ou 

colocação de uma passarela na RS 115, nas proximidades da Rua Guilherme 

Dienstmann e Rodolfo Henrique Volkart.”; Indicação nº 082, da Vereadora 

Camila dos Santos, “Contratação ou aumento de horas para médico pediatra 

no Hospital Oswaldo Diesel.”; Indicação nº 083, da Vereadora Camila dos 

Santos, “Sejam instaladas lixeiras na beira do rio em frente a Fábrica a de 

Calçados Crysalis.”; Indicação nº 084, da Vereadora Camila dos Santos,” 

Colocação de bancos e brinquedos na entrada Lothar Mapelli, beneficiando 

também moradores da Vila Schell.”; Indicação nº 085, da Vereadora Camila 

dos Santos, “Melhorias no asfalto de Linha Café.” Indicação nº 086, da 

Vereadora Camila dos Santos, “Projeto Xadrez na praça para idosos.”; 

Indicação nº 087, Vereadores Hilário Iluir Behling, Marisa da Rosa Azevedo, 

Oneide Severina Petry, João Alberto Kunz, Pedro Senir Farencena e Irineu 

Feier, “Solicitam que se faça uma faixa de segurança em frente à Igreja 

Católica em Sander.”; Indicação nº 088, dos Vereadores Hilário Iluir Behling, 

PSB, João Alberto Kunz, do PSDB, Pedro Senir Farencena, do PT, Irineu Feier, 

Marisa da Rosa Azevedo e Oneide Severina Petry, “Solicitam que se faça um 

quebra molas na Rua Visconde Mauá, 555, em frente ao salão de beleza da 
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Marlene.”; Indicação nº 089, dos Vereadores Hilário Iluir Behling do PSB, João 

Alberto Kunz, do PSDB, Pedro Senir Farencena do PT, Irineu Feier, Marisa da 

Rosa Azevedo e Oneide Severina Petry.”; Indicação nº 090, dos Vereadores 

João Alberto Kunz do PSDB, Hilário Iluir Behling do PSB, Pedro Senir 

Farencena do PT, Irineu Feier, Marisa da Rosa Azevedo e Oneide Severina 

Petry, “Solicitam que se faça fiscalização nos vendedores ambulantes.”; Projeto 

de Lei Municipal nº 3.575, de 11.10.2017, “Altera e Consolida a Legislação que 

concede incentivo a Instalação de Empresas no Município.”; Projeto de Lei 

Municipal nº 3.576, de 13.10.2017, “Autoriza a abertura de Crédito Especial, dá 

recursos para cobertura e outras providências.”.        

                                     NO HORÁRIO DE EXPEDIENTE    

O VEREADOR ROQUE WERNER, saudou os presentes. Inicia explanado 

sobre a Feira Cultural Literária, evento ocorrido no Município entre os dias 10 a 

13 de outubro, ele declara que este é um evento muito importante para a 

cidade de Três Coroas em que muitas crianças têm o primeiro contato com a 

poesia e com os livros, declarando ser esse um trabalho de extrema 

importância, pois ali as crianças tem a oportunidade de conhecer e lerem os 

livros além de conhecer o seu autor, salientando que em Três Coroas têm-se 

vários autores, além de alunos, crianças e jovens que já escrevem poesias nas 

escolas, sendo essas muito bem apreciadas, lembra o Vereador que esse é um 

grande incentivo para que se possa também reconhecer que Três Coroas já 

têm alguns talentos que estão se apresentando e satisfazendo a curiosidade de 

tantas outras pessoas, diante do exposto ele parabeniza então a toda a 

Secretária de Educação, além da Prefeitura Municipal e todas as outras 

pessoas envolvidas nesse evento. Lembra que no dia de ontem 15 de outubro 

comemorou-se o “Dia do Professor”, e faz uma breve reflexão questionando 

“quem realmente não se lembra dos seus professores?”, citando que ele 

lembra muito bem dos seus professores e enfatizando que é muito grato a 

todos, porque muitas vezes além de serem professores esses também são 

pais, irmãos, psicólogos, são pessoas que acolhem, escutam e principalmente 

ensina, ele deseja um forte abraço a todos, ressaltando que algum conseguiu 

encontrar e parabenizar pessoalmente, outros conseguiu parabenizar por 
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mensagem, enfatizando que os professores dedicam-se a profissão do ensinar 

e educar sendo exemplos para muitas crianças, adolescentes e adultos. Com 

relação às fortes chuvas que ocorreram na semana passada, ele cita que estas 

foram muito boas para o setor rural, principalmente para as plantações, porém 

essas sempre trazem alguns problemas atrasam alguns serviços muitas vezes 

estragando o que já está sendo feito, ele ressalta que algumas estradas do 

interior jamais estiveram tão boas quanto estavam este ano, mas realmente 

após as fortes chuvas algumas precisarão ser refeitas para que as pessoas 

possam transitar, ele cita isso, pois anteriormente houve uma reunião nessa 

Casa Legislativa com algumas autoridades da cidade de Canela/RS, e ele 

aproveita o ensejo para já parabenizar os empresários de Três Coroas que já 

estão com seus empreendimentos instalados em alguns locais do interior 

apesar das estradas ainda serem “estradas de chão”, porque na opinião do 

Vereador o turismo não se faz somente com estradas asfaltadas, pois o turismo 

rural também se faz com estradas de chão em boas condições, salientando 

que o Município de Canela realmente não tem essa preocupação em manter as 

estradas de chão do interior em boas condições, ao contrário de Três Coroas 

que sempre teve e sempre terá esse cuidado com as estradas do interior, 

portanto na opinião dele, mesmo que Três Coroas não tenha asfalto nas 

estradas do interior o turismo já está se instalando e progredindo, ele esclarece 

que torce e faz força para que eles logo consigam a concretização do projeto 

que visa o asfalto e assim mais empresas tenham interesse em se instalarem 

nesses locais e o turismo possa crescer ainda mais. Comunica que nos dias 18 

e 19 ele estará do Fórum dos Vereadores, evento que ocorrerá em Porto 

Alegre, organizado pelo CNM com a participação dos Municípios, esse convite 

lhe foi feito e ele irá participar com custo próprio, ou seja, ele será responsável 

por todas as suas despesas, explicando que ele irá participar desse fórum por 

realmente gostar desses eventos que sempre trazem um aprendizado a mais, 

referindo que trará maiores detalhes sobre os assuntos abordados no evento 

na próxima sessão. Agradece a presença de todos.  

A VEREADORA CAMILA DOS SANTOS saudou os presentes. Inicia 

defendendo a proposta da sua indicação com relação à aquisição de um 
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“castra móvel” para o Município. Ela relembra o citado na primeira Sessão do 

mês, referenciando que outubro é um mês muito importante, semana passado 

comemorou-se o dia das crianças, ontem o dia do professor ressaltando que os 

professores são pessoas que marcam a vida de todos, pois sempre haverá um 

professor que lembraremos ao longo de toda a vida, acrescentando que a 

missão deles dentro da profissão é maravilhosa e merece todo o nosso 

respeito e consideração, inclusive ela parabeniza o Colega Vereador Roque 

Werner, pois esse foi seu professor no  Colégio 12 de maio. Com relação à 

criação do projeto que viabilize a construção de uma passarela sobre a rodovia 

ERS115, explicando que a sua intenção é que essa saia da travessa onde tem 

um mercadinho que irá cair bem... (ela cita que é preciso observar melhor a 

localização, pois não tem conhecimento técnico sobre o assunto), mas reforça 

que a urgência disso é clara, porque muitas pessoas moram no bairro vila Shell 

e no hotel Mapelli, ela explica que essas pessoas têm dificuldades imensas de 

trafegarem, virem para o centro da cidade sendo o problema agravado nos 

finais de semana em virtude do movimento que se desloca para a Serra 

Gaúcha, tornando o transito muito perigo nos locais, principalmente para as 

crianças, ela cita que é possível observar passarelas em diversos Municípios 

em que se trafegue e reforça que essa obra já deveria ter sido feita há muito 

tempo no local, frisando não se tratar de um custo tão alto que inviabilize ser 

construído, e que deve ser feito, pois reflete uma questão importantíssima de 

segurança, ainda, refere que ao lado do hotel Mapelli existe um terreno 

abandonado, que em conversa com os moradores a Vereadora descobriu que 

esses tem a intenção de transformar em uma bela praça, além da colocação de 

uma pracinha de recreação para que não precise haver o deslocamento desses 

munícipes em busca de um espaço de lazer para os seus filhos, ainda, 

espaços com bancos para que o lazer seja das famílias unindo ainda mais os 

moradores do local. Com relação à falta de profissionais da área pediátrica no 

hospital do Município, a Vereadora salienta que esse assunto não algo é algo 

superficial e sim algo urgente ressaltando que plantões aleatórios não resolvem 

o problema porque criança não tem dia e hora para ficar doente, enfatizando 

que o adulto é possível esperar enquanto que com a criança tu precisas “sair 
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correndo” e busca de atendimento, relembrando que no Município esse 

atendimento faz muita falta, então no ponto de vista dela não há o que 

questionar o que é preciso fazer é analisar bem a situação para avaliar como 

pode ser feito o pagamento desse profissional especializado para que não se 

sofra com a falta do serviço, pois é de extrema urgência e necessidade que se 

tenha um profissional médico pediatra 24 horas no serviço hospitalar local, 

referenciando ser essa uma questão de bom sendo e saúde pública. Com 

relação ao asfalto na entrada da localidade de linha café, a Vereadora refere 

esse se encontra em péssimas condições acrescendo que não é nada que 

gere grandes custos o conserto, além de ser um serviço fácil de ser realizado, 

enfatizando que na “curva” está muito perigoso transitar porque é preciso 

desviar dos buracos para poder fazer a curva, relembrando que no local já 

ocorreram diversos acidentes inclusive com vítimas fatais. Com relação ao 

projeto “xadrez na praça”, ela cita que hoje existe um projeto de xadrez nas 

escolas que é coordenado pela professora Iedinha, sendo que a ideia é que 

seja possível expandir esse projeto para os idosos do Município, em que a 

própria Dona Ieda juntamente com os alunos que hoje sabem jogar xadrez 

iriam se prontificar ao ar livre na praça de ensinar aos idosos a jogar, isso traria 

um maior convívio entre eles além de estimular o exercício da mente, ela cita 

que a questão nesse caso seria a analise da localização das mesas, referencia 

que na construção do projeto ela referenciou a compra de mesas em material 

mais barato, porém que tenham tabuleiros em cima e que fique disponível a 

população lembrando que não se trata de algo extraordinário e que o projeto 

não traz um grande custo ao Município, lembrando que a Prefeitura conta com 

serviço de marcenaria e isso poderia ser feito por eles mesmos. Com relação 

às lixeiras da beira do rio ela cita que se tratam das localizadas bem na beira 

do rio e não aquelas dos decks, citando que ela mesma já foi por diversas 

vezes realizar passeios e piqueniques no local e não há nenhuma lixeira no 

local. Retoma o assunto do “castra móvel”, explicando que este se trata de uma 

ideia magnifica que já existe em vários Municípios inclusive no Município de 

Taquara existe um castra móvel que está funcionando muito bem, ela lembra 

que lá essa foi uma proposta da Vereadora Sandra Café, ela explica que após 
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a aquisição do castra móvel a Prefeitura de Taquara conseguiu reduzir muito o 

problema do número de animais de rua, ela reflete que diminuindo o número de 

animais de ruas diminui um grande problema, pois explica que muitas vezes o 

que ocorre é que todos aqueles que têm amor pelos animais arrumam formas 

de ajudar, colocando potes de comida e água pelas ruas, ou seja, aqueles que 

realmente levantam essa bandeira e vestem a camiseta, colocando em frente 

as suas casas esses potes com alimentos e água, ocorre que infelizmente essa 

atitude acaba transformando-se em outro problema de saúde publica que é a 

proliferação de outros insetos, como ratos e baratas, apesar de muitas pessoas 

limparem, mantendo a higiene do local, mas relembra que não são todos, ou 

seja, a aquisição do castra móvel resolverá diversos problemas, referindo que o 

castra móvel funciona como uma espécie de “ambulância para os animais de 

rua”, a ideia da Vereadora é que o veiculo equipado percorra todos os bairros 

realizando as castrações que são rápidas, ela enfatiza que isso ajudará em 

muito a diminuir o numero de animais abandonadas e maltratados, na opinião 

dela essa é a melhor saída e a mais concreta para evitar que cada vez mais se 

tenha um número maior de animais de rua, ela enfatiza que a indicação está na 

casa, foi feita e com certeza será aprovada, porém reitera que a solução não 

está somente nas mãos dos Vereadores, em razão disso ela solicita sejam 

realizadas conversas junto ao Poder Executivo para que o Prefeito realize a 

indicação, solicitando que os Vereadores também ajudem indo em busca de 

recursos para a aquisição do castra móvel junto aos Deputados de seus 

partidos fazendo o possível para que. A. indicação já feita se concretize. 

Retoma o assunto sobre o xadrez na praça, indicando que o pedido foi feito a 

ela pela Sra. Ieda, pois na semana passada quando ela expos o assunto em 

tribuna pela primeira vez, ela desconhecia o trajeto da proposta até então 

percorrido, diz que foi feita uma pequena carta e solicitou a Vereadora que 

realizasse a leitura desta para que todos saibam como o projeto está sendo 

realizado; segue leitura ”... ao comentar sobre o projeto a Camila não tinha 

realmente as informações necessárias para informar. O projeto iniciou em 2010 

na Escola Olavo Bilac, linha 28 e, no começo eram poucos alunos, então a 

professora levava os alunos com a autorização dos pais para os torneios com o 
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seu carro. Em 2014 o projeto já havia evoluído muito e ganhou o Estadual de 

Xadrez Mirim em Vacaria, a partir dai o projeto passou a receber transporte da 

Prefeitura toda vez que precisasse sair para os torneios, no decorrer dos anos 

o então Secretário de Educação Roque Werner proporcionou ao grupo todo o 

material necessário para o bom desempenho do trabalho, material esse que a 

professora tem até hoje e guarda cuidadosamente, pois só assim ele durará 

por muitos anos, o Diretor da Escola Olavo Bilac, Claudio muito contribuiu para 

o crescimento do grupo, hoje aposentada e sem ter vinculo trabalhista com a 

Prefeitura, pois já possui duas aposentadorias no serviço público, ela atende 

em quatro escolas e conta com a ajuda financeira para suas despesas de 

transporte e outras coisas com a Prefeitura, de pessoas que acreditam no 

projeto e de pais que pagam uma mensalidade de R$15,00 (quinze reais), 

também continua recebendo transporte e apoio atual da Prefeitura no que 

precisar”, diante disso a Vereadora deixa claro que a Prefeitura tem ajuda 

bastante nos últimos tempos. Agradece a presença de todos.  

A VEREADORA MARISA DA ROSA AZEVEDO saudou os presentes. 

Primeiramente ela refere que sobre as indicações da Vereadora Camila, tirando 

a da Vila Shell, todas as outras já são demandas que transitam na Câmara e 

“não é de hoje”, inclusive até existe um projeto para os cães bem montado, 

inclui castra móvel, relembrando que o início deste ano o assunto foi levantado 

nessa Casa, ela relembra que pessoalmente conversou com o Prefeito Titinho 

de Taquara, esclarecendo que na realidade o Prefeito Titinho não comprou um 

castra móvel, e sim, ele montou um castra móvel em cima de um veiculo, ela 

acredita que ainda está faltando políticas públicas para os cães de rua e que 

falta muito para se fazer nesse ponto, mas os Vereadores não tem poder de 

execução, os Vereadores podem somente pedir pelas demandas, e essa 

demanda do castra móvel não é de hoje, ela diz que está há muitos anos na 

politica como Vereadora e observa que nesse sentido concretizaram-se poucas 

coisas em relação a causa animal, citando que o único Prefeito que olhou com 

outros olhos para a situação e tomou algumas providencias com relação aos 

animais de rua, foi o ex-prefeito Rogério Grade, em que foi feito o primeiro 

repasse público para a ONG da Sra. Lisandra, relembrando que no final do ano 
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passado foi realizada uma Sessão Extraordinária para aprovação do projeto 

que visa esse repasse e o aumento do mesmo em R$1.000,00 (mil reais) o que 

segundo a Vereadora é muito pouco para manter os quase 200 cães que hoje 

vivem lá, ela diz ser sabedora que a Organização Amor Quatro Patas, também 

cuida de vários cachorros, mas ela refere que sente muito, pois na realidade 

eles, Vereadores, pedem, mas as demandas não são atendidas, lembrando 

que o Vereador tem apenas o poder de cobrança e não de execução, porque o 

poder de execução é realmente do Prefeito, ou seja, eles podem apenas cobrar 

que seja feito, mas não podem fazer. Com relação ao problema do hospital 

local não possuir 24 horas um profissional medico pediatra a Vereadora refere 

que, ela participa das reuniões do Conselho Municipal de Saúde, ela cita que 

os Vereadores desta Casa já conseguiram aprovar um gasto a mais de 

R$45.000,00 (quarenta e cinco mil reais) mensais para que tivesse um 

profissional médico pediatra de plantão 24h, porém hoje a Prefeitura Municipal 

não tem esse recurso para atender essa demanda, ela diz que esse foi à 

explicação dada em reunião, ou seja, foi o que falaram, informando que hoje a 

atual gestão da Prefeitura repassa para o hospital local o valor de 

R$245.000,00 (duzentos e quarenta e cinco mil reais) mensais e sempre em 

dia, assim como o ex-prefeito Rogério e todos os outros também repassavam, 

além de terem sidos aprovados nesse ano, nessa Casa Legislativa dois 

projetos de lei que visavam repasses financeiros extras ao hospital, um no 

valor de R$290.000,00 (duzentos e noventa mil reais) e outro de R$160.000,00 

(cento e sessenta mil reais), que serviriam para colocar algumas dívidas em 

dia, e pagar os salários atrasados dos médicos, lembra que sobre a 

especialidade medica pediatra essa é  comentada nas reuniões do Conselho e 

sempre citada nessa Casa, além disse ela reforça dizendo que eles podem até 

cobrar, mas que infelizmente ela não acredita que isso vá se concretizar. 

Quanto à passarela junto a ERS115 a Vereadora cita que não é da 

incumbência da Prefeitura fazer essa obra por se tratar de jurisdição da 

empresa EGR, ela cita que fez parte do COREPE – Conselho das praças 

pedagiadas, por quatro anos e ela ia a todas as reuniões, informando que já 

existe o pedido de uma passarela nesse trecho feito ao Conselho, agora se ela 
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irá se concretizar ou não a Vereadora não saberia dizer, ela diz que essa 

demanda foi entregue por escrito em nome dos Vereadores de Três Coroas, 

não só essas como outras demandas também que no trecho da ERS115 que 

compreende o Município pouco se concretizou, relembra que desde o dia 02 de 

outubro já vigora a nova tarifa do pedágio que teve um aumento sob a 

justificativa de que esse aumento seria para realizar novos investimentos na 

ERS115, ela espera que realmente essas melhorias sejam feitas no trecho, 

pois existem muitas demandas pendentes. Registra que o Sr. Ênio Wingert da 

central sul, participou do mundial de rafting slalon realizado no Japão e 

conquistaram a medalha de bronze, enfatizando que ter um munícipe como 

atleta nessa equipe brasileira é algo muito gratificante para Três Coroas. 

Comunica a sua participação na reunião do Conselho Municipal de Saúde 

citando ter sido essa uma reunião muito longa, em que pela primeira vez na 

história da Política do Município têm-se um Secretário de Saúde com visão, o 

pessoal acredita que ele é técnico e burocrático demais, mas a Vereadora 

enfatiza que ele tem um excelente conhecimento técnica sendo uma pessoa 

que realmente entende de política públicas de saúde, trata-se de um 

profissional experiente e que na opinião da Vereadora precisa somente de 

tempo para que ele realmente possa colocar em prática os projetos que tem na 

teoria para que possa realmente desempenhar um ótimo trabalho junto a 

Secretária de Saúde do Município, ela cita que na reunião foi falado do projeto 

de lei aprovado nessa Câmara que visou repasse financeiro ao hospital para 

que fosse pago os salários atrasados dos médicos, que infelizmente ela 

também assumiu a culpa na reunião, pois o projeto foi enviado e aprovado pela 

Câmara de Vereadores sem que esse tivesse primeiro passado pelo crivo do 

Conselho Municipal de Saúde, sendo que todo o projeto que é destinado ao 

setor da saúde, tem a obrigatoriedade de depois de concluído passar pelo crivo 

do Conselho, informando que hoje ficou registrado em ata na reunião essa 

questão, a Vereadora informa ainda que serão acrescentadas e modificadas 

algumas coisas no novo plano de saúde do Município de Três Coroas, ainda, a 

nova coordenadora da Enfermagem irá sair do atual quadro de funcionários, a 

Vereadora cita que isso é muito bom, pois é preciso valorizar quem está no 
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setor, tem uma identidade com o mesmo e sabe identificar os melhores 

caminhos na solução dos problemas, ou seja, que já tem um conhecimento de 

como tudo funciona na Secretária de Saúde. Solicita ao Presidente que esse 

entre em contato com o Governo do Estado para saber como está o 

andamento do laudo das condições estruturais da Barragem das Laranjeiras 

para certificarem-se de que realmente esse laudo foi expedido para que se 

possa fazer a divulgação das informações prestadas nesse, pois foi acordado 

que assim que esse estivesse pronto, seria remetido para a Câmara de 

Vereadores, mas até o momento nenhum documento sobre isso foi enviado. 

Parabeniza a toda a equipe responsável pela realização da Feira Cultural 

Literária, da qual ela participou todos os dias e pode observar um evento 

totalmente repaginado, citando que a comunidade participa, mas não como 

deveria acreditando que está faltando interesse da comunidade de participar 

dos eventos. Pergunta se a prestação de contas do hospital já foi entregue na 

Secretaria da Câmara, recebe a resposta que essa ainda não foi entregue. 

Concorda e reforça o pedido da Colega Vereadora Camila para que sejam 

colocadas lixeiras junto à beira do rio paranhana. Retoma a questão do castra 

móvel, e de soluções para diminuir os problemas dos animais de rua, a 

Vereadora relembra que ela havia sugerido em tribuna que fosse feito um 

convenio com alguma clinica veterinária municipal, como uma medida paliativa 

e que teria um custo bem menor nas castrações dos cães. Agradece a 

presença desejando uma boa semana a todos.  

O VEREADOR PEDRO SENIR FARENCENA, saudou os presentes. 

Primeiramente ele deseja colocar que no próximo dia 25 de novembro o 

INEVAM irá promover um show com o humorista Paulinho Mixaria, o 

espetáculo ocorrerá no Ginásio Municipal pelo valor de R$30,00 (trinta reais) 

por pessoa, o Vereador cita a importância de todos que puderem colaborar, 

pois se trata de uma entidade que cuida de muitas crianças e está sempre 

precisando de ajuda em diversos sentidos, lembrando que vários Vereadores 

têm consigo os convites que já estão disponíveis para venda para todos que 

desejarem adquirir. Com relação às indicações propostas pela Colega Camila, 

ele declara que são todas justas e necessárias, mas aponta que se todas as 
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indicações dos Vereadores fossem ao menos atingidas em 10% à cidade 

estaria uma maravilha, pois eles sempre trazem excelente propostas, todas as 

ideias são ótimas e a maioria deles possui custos baixos se comparados à 

melhoria da qualidade de vida que trariam para toda a comunidade, porém os 

Vereadores podem apenas propor e não executar, mas ele espera e torce para 

que o Poder Executivo comece a executar todas as indicações propostas pela 

Câmara de Vereadores. Com relação ao projeto de lei aprovado nessa Casa 

Legislativa que autoriza o Prefeito Municipal a solicitar empréstimo junto à 

instituição Banco do Brasil no valor de R$1.5000.000,00 (hum milhão e 

quinhentos mil reais) o Vereador declara, que na rua foi questionado por 

munícipes dizendo que os Vereadores teriam rejeitado o projeto, todavia ele 

explica que o projeto não foi rejeitado, pelo contrário ele foi aprovado, com 

ressalvas, com uma emenda que visa o pagamento dentro dos seus três anos 

de mandato, ou seja, o Prefeito está autorizado pela Câmara de Vereadores a 

contrair o empréstimo, mas fica na obrigação de pagá-lo no período máximo de 

três anos, ou seja, ele deixa claro que a Câmara aprovou o projeto, apenas 

fizeram uma ressalva através de emenda. Com relação a outro projeto de lei 

também aprovado por essa Casa que visa à autorização de aberturas de 

empresas de diversos gêneros nos bairros, ou seja, foi dada licença para que 

empresas possam instalar-se em qualquer bairro da cidade e ainda na área 

rural, abrindo uma facilidade para registro das empresas dentro do Município. 

Ele recorda-se ter vindo de uma região onde na época o setor agrícola estava 

totalmente sucateado pelo sistema, e hoje o êxito rural é muito grande devido a 

grande luta dos sindicatos, as lideranças em busca de uma luta justa para todo 

o setor agrícola, enfatizando que é nas horas difíceis que as lideranças e o 

povo aprendem a trabalhar unidos, porque hoje a situação agrícola depois de 

todas as lutas travadas está uma maravilha por todo o país, todas as regiões 

agrícolas produzindo e gerando empregos por todo o Brasil, diante disso, ele 

relembra que quando chegou aqui na região há 20 anos a região era uma 

espécie de “bezerro de ouro”, as fabricas produziam e vendiam em grande 

quantidade, a Prefeitura estava sempre com receita alta, ou seja, sobrava 

dinheiro para todos os investimentos, porém com isso ninguém se preocupava 
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em diversificar a economia, trazendo investimentos e fábricas em outros 

setores, hoje a preocupação é grande, inclusive preocupando-se bastante em 

realizar investimentos como a “rota panorâmica” para que seja possível através 

do turismo diversificar a economia local, ele aponta que essa é uma 

preocupação geral dos Municípios, pois esses hoje estão chegando ao seu 

limite, com isso as lideranças públicas e empresariais precisam agilizar-se e 

buscar recursos para que haja uma melhoria e uma fonte de geração de 

empregos, ou seja, ele cita que nas horas difíceis as prioridades mudam. 

Parabeniza a todos os professores pela passagem do “dia do professor”, 

pedindo que Deus sempre ilumine a todos em suas missões, salientando que 

essa é classe trabalhadora que mais sofre na sociedade atual perante os 

índices salariais que recebem, inclusive cita que o Município de Três Coroas é 

um dos muitos espalhados pelo país que não possuem politica do piso mínimo 

salarial aos profissionais da área, mas enfatiza que a valorização desse 

profissional é de extrema importância. Parabeniza também os profissionais 

instrutores de autoescolas, pela passagem do seu dia comemorada no dia de 

hoje, que ensinam com paciência e dedicação todos os novos condutores de 

veículos, desejando que todos façam sempre um bom trabalho ensinando aos 

novos motoristas que eles precisam sempre estar bem preparados para 

enfrentar o transito dos dias de hoje. Agradece a presença desejando uma 

ótima semana a todos.  

O PRESIDENTE VEREADOR JOÃO ALBERTO KUNZ EM SUAS 

CONSIDERAÇÕES FINAIS SOBRE A TRIBUNA: com relação à reunião 

ocorrida antes da Sessão Ordinária de hoje o Presidente declara que houve 

apenas uma falha de comunicação com relação ao convite, e deixa claro que 

em momento algum se tratou de algo intencional deixar alguns Vereadores de 

fora da reunião, ou seja, não era intenção que algum Vereador da Casa não 

tivesse a oportunidade de participar dessa, porque eles são nove Vereadores 

nessa Casa, cada um com um pensamento diferente. Com relação à situação 

dos vendedores ambulantes, assunto que vem sendo abordado há alguns dias 

já, o Presidente reforça a urgência em tomar providencias sobre o assunto, 

pois o comercio local está sendo muito prejudicado pela questão dos 
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ambulantes, pois os comerciantes locais pagam impostos e precisam manter 

seus funcionários, enquanto que os ambulantes vêm de outras cidades para 

comercializar seus produtos aqui, levando o dinheiro para os seus Municípios 

de origem.  

Aparte Vereador Ilário Relásio Bringman; declara que esteve em conversa com 

a fiscal do Município, Sra. Liane, afirmando que está se comprometeu a sair 

nos sábados pelas ruas do Município para realizar a fiscalização desses 

ambulantes, ela teria dito ao Vereador que mesmo sem que fosse chamada, 

ela iria sair esporadicamente para realizar as fiscalizações, explicando que em 

um primeiro momento ela não iria autuar que apenas iria conversar e notificar, 

mas que se pegos em uma segunda fiscalização ela iria autuar e fazer o 

recolhimento da mercadoria.  

O Presidente retoma a fala declarando que a fiscal também havia dito a ele que 

iniciaria as fiscalizações, mas que ela se encontra sozinha no setor para 

realizar todas as demandas exigidas do cargo, além do perigo que ela tem 

como profissional ao expor-se de tal maneira na rua. Com relação ao pedido da 

Vereadora Marisa, sobre a prestação de contas do hospital, o Presidente 

concorda e reforça que o pedido precisa e deve ser feito o quanto antes, para 

que seja apresentada essa prestação de contas a Câmara de Vereadores, pois 

o valor dos repasses feitos foram extremamente significativos e precisam ter 

seu destino comprovado. Com relação ao evento do INEVAM, o Presidente 

assim como o Vereador Pedro, pede a colaboração de todos.    

NA ORDEM DO DIA 

O Presidente informou que encaminhará as indicações 080, 081, 082, 083, 

084, 085, 086, 087, 088, 089 e 090. Colocaram em discussão e votação os 

Pareceres e o Projeto de Lei 3.574 e foram aprovados. O presidente informou 

que haverá Tribuna do Povo no dia 23.10 com o pastor Jonas, falando sobre a 

Semana da Reforma. 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 Ordinária dia 

23.10.2017 e encerrou está. Três Coroas/RS, 16 de outubro de 2017.          

 


