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Ata nº 2.297, de 06 de novembro de 2017 

41ª Sessão Ordinária 

Aos seis dias do mês de novembro 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 Secretário Vereador Francisco 

Adams. Informou que tem na Mesa a prestação de Contas do Sindicato, 

referente aos Resíduos Sólida parcela 08/10. O presidente abriu a Sessão 

Ordinária saudando a todos os presentes, Pediu ao chefe de Secretaria Sr. 

Claudio Hack para o momento espiritual.     

NA MATÉRIA DE EXPEDIENTE 

Um comunicado do Fundo nacional de Desenvolvimento da Educação; Convite 

para a 7ªEdição da Rainha dos Esportes 2017; Convite da Igreja Católica para 

inauguração da Casa Paroquial; Indicação nº 098, Vereadores Roque Werner e 

Ilário Relásio Bringmann, “Que o Executivo estude a possibilidade de efetivar a 

cobertura do terreno localizado em frente ao Centro de Cultura que é utilizado 

para realização de eventos.”; Indicação nº 099, Vereadora Oneide Severina 

Petry, do PMDB, “Solicita promover palestras gratuitas em horários e locais 

diversos sobre a NOVA REFORMA TRABALHISTA que entrará em vigor em 

11.11.2017.”; Projeto de Lei Municipal nº 3.577, de 20.10.2017, “Autoriza o 

Poder Executivo Municipal a contratar por tempo determinado de 03 (três) 

meses até o limite de 01 (um) ano, 01 (um) Professor Nível 1, 02 (dois) 

Servente e 02 (dois) Professores Educação Infantil.”; Projeto de Lei Municipal 

nº 3.578, de 26.10.2017, “Autoriza o Município de Três Coroas a alterar o caput 

e os itens 1.03, 1.04, 7,16, 11.02, 13.05, 14.05, 16.01, 25.02 do art. 22, incisos 

I e XII do art. 24-A, parágrafo 2ºdo art.35 e a tabela lista de serviços constante 

no anexo III, bem como incluir o parágrafo 1º e os itens 1.09, 6.06, 14.14, 

17,25, 25.05 ao art. 22, incisos XXIII, XXIV e XXV ao art. 24-A, parágrafo 1º ao 

art. 25, além dos artigos 27-B e parágrafos 27-C e parágrafos 27- D e incisos, 

27-E, parágrafos e incisos todos da Lei Municipal nº 2.089 de 13 de novembro 

de 2001 – Código Tributário, alterada pelas Leis nº 2.288 de 11 de novembro 

de 2003, Lei nº 2.456 de 23 de novembro de 2005, e Lei nº 3.302 de 12 de 

julho de 2013 e dá outras providências.”; Projeto de Lei Municipal nº 3.579, de 
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26.10.2017, “Autoriza o Poder Executivo Municipal a contratar por tempo 

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

Servente.”.                                 

                                         NO HORÁRIO DE EXPEDIENTE    

O VEREADOR PEDRO SENIR FARENCENA saudou os presentes. Inicia 

solicitando que a Câmara de Vereadores faça um ofício endereçado a 

Secretaria de Obras, no qual solicite que seja colocado em dia o funcionamento 

da sinaleira da Av: João Correa, mais especificamente ao lado dos antigos 

calçados Masiero, pois está se encontra somente em funcionamento do sinal 

amarelo piscante o que dificulta e torna perigoso o transito nas chamadas 

horas de “pique”, reiterando que a situação é muito complicada e todos os 

Vereadores estão sendo constantemente cobrados, portanto que seja enviado 

Ofício para que o problema seja resolvido o mais rápido possível. Informa que 

esteve em conversa com o fiscal da empresa EGR sobre a lombada eletrônica 

da localidade de quilombo, e foi informado de que está esta sob a 

responsabilidade do DAER e que a próxima licitação será feita através de 

pregão eletrônico, mas a previsão de retorno do funcionamento da lombada 

está prevista apenas para o ano que vem, o Vereador declara que isso é 

lamentável, pois a travessia torna-se complicada e perigosa, diante disso pede 

também que seja encaminhado através da Câmara de Vereadores um ofício ao 

DAER solicitando que seja dada agilidade e prioridade a essa licitação, ou 

ainda, que fosse retirada a lombada e instalada um sinaleira de quatro tempos 

no local para facilitar a vida das pessoas, volta a lamentar enfatizando que 

quem corre o risco e sofre as consequências disso é o morador de Três 

Coroas. Agradece a presença de todos.  

O VEREADOR ILÁRIO RELÁSIO BRINGMANN saudou os presentes. 

Comunica sua participação na última sexta-feira na final do Campeonato 

Municipal de Futebol de Salão, evento em que o ginásio municipal recebeu um 

grande público, declarando que isso o deixou muito feliz, principalmente em ver 

a comunidade familiar participando de um evento tão importante para o 

Município, foi um excelente evento, ele teve também a oportunidade de fazer a 

entrega dos troféus juntamente com o Colega Vereador Roque e o Diretor de 
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esportes Sr. José Santos. Explana sobre a chegada do novo Secretário de 

Saúde, acreditando que a noticia já deva ser do conhecimento de todos, e, 

antes mesmo que as pessoas comentem ser esse o terceiro Secretário de 

Saúde dentro do período de nove meses, o Vereador explica que quando eles 

estavam em campanha às pessoas reclamavam que o hospital local estava mal 

gerido e apresentava problemas nos atendimentos, e realmente estava em 

contrapartida não havia reclamações sobre o posto de saúde, porque ele 

acredita que estava sendo bem gerido com a administração anterior na pessoa 

da Sra. Rosane Muck, ocorre que com a mudança dos Prefeitos houve a 

mudança dos gestores e hoje o hospital é mais elogiado do que criticado e 

caminha para o melhoramento constante, portanto no hospital houve um 

“acerto” na qualidade dos serviços, e Deus queira que continue assim, todavia 

infelizmente na saúde, na parte que se refere aos postos de saúde do 

Município a administração não “acertou”, ele inclusive parabenizou a Prefeito 

pela sua coragem em mudar, pois se a população está reclamando é porque 

não está dando certo, ou seja, o serviço não está aparecendo, então é natural 

que haja essas trocas, declara ser o terceiro secretário em nove meses, sim 

declara, mas ele juntamente com o Colega Vereador Roque e outras pessoas 

estiveram em conversa com o então novo Secretário de Saúde e constataram 

tratar-se de um pessoa qualificada para o cargo e Deus queira que ele consiga 

acertar, assim reflete o Vereador, ainda, diz que é preciso “torcer” e ajudar no 

que for preciso e queira Deus que desta vez a atual administração acerte e que 

ele fique até o final do mandato do Prefeito, que as reclamações diminuam 

porque ninguém procura o atendimento do serviço de saúde sem que haja 

necessidade para esse atendimento, identificando que a comunidade que 

necessita do posto de saúde precisa ser bem atendida, tendo no mínimo suas 

queixas ouvidas e dentro do possível ter supridas as suas necessidades, 

porque ninguém procura o posto de. saúde ou mesmo o hospital simplesmente 

por procurar, identificando que essa é uma área muito complicada da gestão 

atual, mas ele espera que esse novo Secretário consiga desempenhar um bom 

trabalho e que o numero de reclamações diminua consideravelmente, ele 

comenta que a Colega Vereadora Marisa (Nega) sempre cobra que é preciso 
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realizar concurso púbico, aproveita o ensejo para comunicar a todos que já 

estão sendo encaminhadas as providencias para abertura de concurso público 

para a área médica no Município, diante disso ele acredita que muito em breve 

o concurso já vai estar à disposição e haverá em breve mais profissionais 

dessa área trabalhando em Três Coroas. Agradece a presença, desejando uma 

ótima semana e um grande mês de novembro a todos.  

Aparte Vereador Francisco Adams; pergunta ao Colega quem é o novo 

Secretário de Saúde do Município.  

Vereador Ilário; ele informa que o novo Secretário chama-se Luiz, e diz que por 

uma falha sua não pegou o nome completo, informa que o Secretário vem de 

São Leopoldo e se trata de um profissional qualificado já trabalhou no Governo 

do Estado nessa área da saúde, e em Municípios da região metropolitana, ou 

seja, é um profissional com bagagem pelo qual todos estão torcendo pelo 

sucesso para que ele seja um bom profissional para o Município. Boa noite a 

todos.  

O PRESIDENTE JOÃO EM SUAS CONSIDERAÇÕES SOBRE A FALA DO 

COLEGA ILÁRIO: ele, particularmente fará uma reclamação sobre os serviços 

do hospital, na ultima segunda-feira sua esposa passou mal e precisou dos 

serviços do hospital, chegando ao hospital não havia nem médicos nem 

enfermeiros e ela foi removida para Taquara somente em companhia do 

motorista da ambulância o que por ele não é permitido, sendo que de Taquara 

ela ainda foi removida para o hospital de Parobé nas mesmas condições. Com 

relação a mudanças constantes de Secretários na Secretaria de Saúde, o 

Presidente refere que não é chegado o momento de “dar o braço a torcer” e 

chamar novamente para o comando dos serviços a Sra. Rosane Muck, uma 

vez que na gestão dela os serviços funcionavam e não havia reclamações, ou 

seja, se por mais uma vez não der certo a troca de Secretário, então que se 

traga a Sra. Rosane de volta, porque nunca se pode afirmar que não se precisa 

de alguém.   

A VEREADORA MARISA DA ROSA AZEVEDO saudou os presentes. Inicia 

falando sobre a contratação do novo Secretário de Saúde, o qual já foi inclusive 

apresentado na Secretaria, ele declara que realmente espera que o novo 
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secretário alcance êxito, porque até agora em 10 meses praticamente foi uma 

das Secretarias que não foi “acertada”, mas ela salienta que ali é também 

necessário que haja um remanejo total de pessoas, pois na realidade a cada 

novo Secretário que entra ali tem pessoas trabalhando pelas costas, falando 

mal e denegrindo o trabalho que está sendo realizada, ela acredita que é 

preciso deixar a pessoa trabalhar, mostrar serviço, para depois apontar as 

criticas, e não é isso que vem acontecendo, ela identifica que pessoas que 

querem chegar ao cargo têm feito duras criticas antes mesmo que o trabalho 

seja feito, onde houver duas ou mais pessoas que “minam” o ambiente de 

trabalho, colocando os colegas uns contra os outros, fazendo “grupinhos”, o 

melhor não acontece e na opinião dela é isso que vem acontecendo na 

secretaria de saúde e o atual prefeito precisa abrir os olhos para isso, porque 

isso é uma realidade que está acontecendo e tem pessoas ali dentro que 

nenhuma outra Secretaria quer, na opinião dela essas pessoas precisam ser 

colocadas em seus lugares, porque quem acaba sendo prejudicadas por essas 

pessoas que “minam” o ambiente de trabalho da secretaria de saúde é a 

comunidade, diz que é muito bom que esse novo Secretário tem uma boa 

bagagem, para que seja uma pessoa que realmente imponha a autoridade 

dentro da Secretaria e coloque as pessoas nos seus devidos lugares e que 

realmente entendam das políticas públicas da área da saúde, e se novamente 

não der certo que se chame novamente a Sra. Rosane, ou ainda outras duas 

pessoas capacitadas que existem dentro do Município, porque nessa hora não 

se deve pensar em ego e, sim na comunidade, pois ela nunca escutou tantas 

queixas da Secretaria de Saúde, ela espera que realmente as coisas deem 

certa dessa vez... 

Aparte da Vereadora Oneide; comenta que os funcionários dos postos estão 

desatentos e usando telefones e redes sociais durante o horário de expediente, 

relatando ter tido uma experiência própria com isso no posto de saúde da 

localidade de sander.  

Retoma a fala a Vereadora Marisa; ela salienta que nessa critica feita aqui não 

está questionando a capacidade de ninguém que deseja chegar ao cargo, 

porém no ambiente de trabalho é preciso ter ética, lealdade e respeito é isso 
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que ela espera que se tenha um ambiente bom na Secretaria de Saúde para 

que não aconteça mais o que vem acontecendo desde o inicio do ano, então 

ela diz que torce para que tudo dê certo, ainda, com relação ao hospital ela diz 

que a ela também tem chegado queixas, e questiona se já foi entregue a 

prestação de contas solicitada pela Câmara de Vereadores, reiterando o 

pedido dessa cobrança, e enfatizando que estão voltando a surgir criticas e 

reclamações do hospital local. Diz-se contente por ter recebido a ligação da 

Engenheira da empresa EGR informando a Vereadora que a faixa de 

segurança no acesso a vila shell na ERS115 será feita, e, quanto à lombada 

eletrônica onde é do seu conhecimento essa é de responsabilidade do DAER. 

Com relação aos problemas ocorridos com os plantões das farmácias de Três 

Coroas, não está havendo o cumprimento da escala dos horários, e a farmácia 

São João irá cumprir o plantão da maxi econômica, que está em recuperação 

judicial. Diz estar feliz com a noticia sobre a abertura do novo concurso público. 

Informa que os agentes da dengue não estão trabalhando dentro de Três 

Coroas, exigindo que esse serviço seja reativado com extrema urgência. 

Agradece a presença de todos renovando o convite para que voltem sempre.  

O VEREADOR HILÁRIO ILUIR BEHLING saudou os presentes. Informa que no 

ultimo dia 27 participou do evento Encontro regional da cultura, realizado na 

Câmara Municipal de Vereadores de Igrejinha, em que foram tratados vários 

assuntos da área cultural da região, informando que o Município de Três 

Coroas precisará adaptar-se a novas regras que estão surgindo, ele aponta a 

necessidade de se formarem as comissões futuramente para tudo que está 

sendo discutido e preparado, ou seja, as pessoas estão trabalhando e se 

mobilizando. Com relação ao assunto do hospital o Vereador, declara que 

apesar de sempre elogiar hoje irá fazer um critica, pois na ultima segunda-feira 

o hospital passou sem os serviços de um profissional médico, afirmando que 

essas são situações que não podem ocorrer, além do fato de que também não 

havia enfermeiros, ele cita que não gosta de criticar o hospital, mas que 

realmente a situação está novamente começando a ficar complicada, havendo 

falha de comunicação entre os profissionais, refere que também não podem 

mais haver “feriadão” nos postos de saúde, alegando que a ultima-feira foi um 
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caos, que seu telefone não parou de tocar um minuto, voltando a afirmar que 

não se podem fazer feriadão nos postos de saúde, ou que sejam deslocados 

no mínimo dois médicos da Secretaria de Saúde para realizarem plantão de 

atendimento no hospital, pois na opinião dele esse feriadão dentro da 

Secretaria de Saúde é inadmissível. Outra reclamação recebida por ele foi com 

relação aos folders da divulgação do evento da canoagem, pois nesses não 

constam informações importantes como dias e horários dos eventos, 

comparando que os postos de saúde não estão recebendo medicamentos sob 

alegação de falta de verba e contrapartida são gastos recursos para confecção 

de folders de propaganda que não servem para nada, diz-se indignado com 

todas essas situações que estão ocorrendo. Questiona os lideres de bancada 

do partido da situação com relação aos convites que não são feitos para os 

Vereadores da Câmara, ou seja, os eventos não são divulgados e os 

Vereadores são cobrados de não participarem dos eventos, sendo que esses 

nem os convites recebem, e relembra que Três Coroas não têm apenas dois 

Vereadores, e, sim nove.  Informa que o LEO CLUBE da cidade após 31 anos 

está de nesse ano de 2017 de recesso, por motivos que não podem ser 

exposto, o Vereador cita que o LEO CLUBE é presente em 140 países no 

mundo todos, só no distrito da região são 15 LEO CLUBE, ou seja, quase todas 

as cidades do distrito têm, e o LEO CLUBE de Três Coroas no ano de 2016 

recebeu o premio LEO CLUBE de Excelência Internacional ficando entre os 

cinco melhores LEO CLUBE de todo o Brasil, ele discorre que esse tipo de 

coisa merece ser enaltecida, mas são coisas que sempre orgulham a 

comunidade, sendo sempre muito gratificante a todos. Solicita que seja feita 

pequena alteração nas datas das sessões em razão da Feira de Calçados. 

Convida a todos para a festa paroquial que irá se realizar de quinta a domingo, 

com inauguração da Casa Paroquial. Agradece a presença de todos.   

NA ORDEM DO DIA 

O Presidente informou que encaminhará as indicações 098 e 099. 

Informou que na próxima Sessão se terá Tribuna do Povo com o CDL. Não 

havendo mais nada a tratar o Presidente convidou para a próxima Sessão 
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Ordinária dia 13.11.2017 e encerrou está. Três Coroas/RS, 06 de novembro de 

2017.          

 

 


