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Ata nº 2.350, de 08 de outubro de 2018. 

34ª Sessão Ordinária 

Aos oito dias do mês de outubro de dois mil e dezoito, às dezenove horas no 

Plenário da Secretaria Municipal de Educação e Cultura - SMEC, reuniram-se 

os Vereadores sob a Presidência do Vereador Irineu Feier e secretariado pelo 

Vereador Ilário Relásio Bringmann. O presidente saudou os presentes e 

informou que tem na Mesa a prestação de contas do Sindicato, referente a 

Escola de Sapateiros do mês de setembro. A seguir pediu para o Chefe de 

Secretaria Sr. Claudio Hack, que fizesse o momento espiritual. O presidente 

colocou em discussão e votação a ata nº 2.349, de 01.10.2018, sendo 

aprovada por unanimidade. 

NA MATÉRIA DE EXPEDIENTE 

Convite para participar no dia 14.10.2018, da grande festa em homenagem a 

nossa senhora aparecida; Convite para a festa do dia da criança da escolinha 

de futebol bom de bola dia 13.10.2018 a partir das 13:00h na Escola Olavo 

Bilac; Indicação nº 11/2018, do Vereador Hilário Iluir Behling, “Solicita que se 

faça o asfaltamento na Rua Iracema Brocker”; Indicação nº 12/2018, do 

Vereador Hilário Iluir Behling, “Solicita que se apresente uma prestação de 

contas por semestre no ano de 2017, com detalhes, bem como seja 

apresentado uma prestação deste ano”; Indicação nº 13/2018, do Vereador 

Ilário Relásio Bringmann, “Solicita que se disponibilize um banheiro no Posto 

de Saúde da Vila Nova”; Indicação nº 14/2018, dos Vereadores Pedro Senir 

Farencena, João Alberto Kunz, Hilário Iluir Behling, Francisco Adams, Marisa 

da Rosa Azevedo e Oneide Severina Petry, “Solicitam que seja feito um 

“Guard-Ail” na Rua Professor João Roennau, ali onde tem o “perau” perto da 

Casa do Sr. Delmar Hoffmeister, antes da fábrica do Killana”; Projeto de Lei 

Municipal nº 3.676, de 26.09.2018, “Altera dispositivos da Lei nº 3.346, de 17 

de dezembro de 2012, alterada pela Lei Municipal nº 3.426, de 20 de agosto de 

2014, que dispõe sobre a criação do Projeto Esporte Campeão no Município de 

Três Coroas e dá outras providências.”; Projeto de Lei Municipal nº 3.677, 

26.09.2018, “Autoriza abertura de Crédito Especial, dá recursos para cobertura 

e outras providências.”; Projeto de Lei Municipal nº 3.678, de 26.09.2018, 
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“Autoriza a abertura de Crédito Especial, dá recursos para cobertura e outras 

providências.”; Projeto de Lei Municipal nº 3.679, de 26.09.2018, “Autoriza a 

abertura de Crédito Especial, dá recursos e outras providências.”; Projeto de 

Lei Municipal nº 3.680, de 26.09.2018, “Autoriza abertura de Crédito Especial, 

dá recursos para cobertura e outras providências.”; Projeto de Lei Municipal nº 

3.681, de 26.09.2018, “Autoriza abertura de Crédito Especial, dá recursos para 

cobertura e outras providências.”.  

NO HORÁRIO DE EXPEDIENTE 

O VEREADOR ILÁRIO RELÁSIO BRINGMANN. Inicia explanando sobre a sua 

indicação lida  poucos minutos atrás pelo chefe de secretaria, o Vereador 

explica que não teria motivos para fazer esta indicação desta forma, ou seja, 

passando pela Casa Legislativa, pois ele já havia levado a indicação ao 

conhecimento do Secretário responsável pela pasta, todavia como ele bem 

cita, “cansou de esperar”, com isso ele entrou com a indicação de maneira 

formal através da Casa Legislativa para que esta “caia diretamente na mesa do 

Prefeito” para que assim o Prefeito possa decidir se faz ou não faz a solicitação 

requerida na indicação, pois não mais condições de a comunidade ir para fila 

do posto de saúde a partir das 04:00h e ficar até as 08:00h quando o postinho 

abre sem um banheiro pelo lado de fora citando que antigamente era utilizado 

o banheiro da sede do Vila Nova que agora encontra-se sempre chaveado 

além de estar em péssimas condições, ressalta que é uma obra de um valor 

baixo, mas de grande valor social para a comunidade, ele comenta que esteve 

em visita ao posto de saúde do bairro na semana passada e existem mais 

algumas demandas a serem atendidas as quais ele inclusive já encaminhou ao 

setor responsável enfatizando que se trata de uma demanda pequena, mas a 

obra de construção de um banheiro externo é demanda de extrema 

necessidade lembrando que várias pessoas foram até sua casa contar que 

foram até a unidade de saúde para retirar uma ficha de atendimento e tiveram 

que voltar para casa para poder fazer suas necessidades fisiológicas, o 

Vereador considera isso uma barbaridade, ressaltando que a falta de um 

banheiro externo no local é inaceitável e lembra que as pessoas também não 

podem deixar para retirar a ficha na hora que posto abre pois correm o risco de 
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ficar sem atendimento porque são distribuídas 12 fichas todas por ordem de 

chegada. O segundo assunto que ele tem a tratar diz respeito a uma notícia 

que se espalhou pela cidade, ele comenta que foi investigar os boatos inclusive 

indo procurar a esposa do empresário para certificar-se se a notícia era 

verdadeira ou não, ainda, comentou com o Secretário de Industria e Comercio 

sobre o assunto que entrou em contato com o advogada da “massa falida” e 

este confirmou que os boatos não eram verdadeiros, e, o que realmente está 

ocorrendo é que no próximo dia 11 de outubro haverá uma reunião/julgamento 

que ocorrerá na cidade de Porto Alegre na qual o próprio empresário irá 

demonstrar interesse em abrir novamente a fábrica, porém o advogada teria 

comentado que dificilmente a vontade do empresário será levada em 

consideração visto que a dívida é grande em comparação ao seu patrimônio 

que é pequeno, ou seja, eles acreditam que irão perder a ação e a empresa 

permanecerá infelizmente fechada. Agradece a presença desejando uma ótima 

semana a todos.  

A VEREADORA MARISA DA ROSA AZEVEDO saudou os presentes. Inicia 

registrando que uma paciente de Três Coroas foi a Porto Alegre com o 

transporte da Prefeitura Municipal para realizar uma consulta, quando estava 

perto da consulta dela acontecer o motorista do transporte simplesmente ligou 

para a paciente e ela saiu de lá sem consultar, ou seja, retornou para Três 

Coroas sem realizar a consulta, na opinião da Vereadora nesta situação faltou 

um pouco de responsabilidade e coerência por parte do motorista, visto que é 

tão difícil conseguir uma consulta de especialidade, e ela seria a próxima 

pessoa a ser atendida... 

Aparte do Vereador Hilário Behling; ele confirma a informação trazida pela 

Colega Marisa enfatizando que a paciente seria a próxima pessoa a ser 

atendida e o motorista da topic ligou para ela dizendo que precisava voltar 

porque tinha outro compromisso com isso a paciente saiu do local sem 

consultar, ou seja, não pode realizar a sua consulta e a mesma pessoa que 

trouxe a queixa até a Vereadora Marisa levou a queixa também até ele, frisa 

que a situação é muito complicada porque muitas vezes as pessoas aguardam 

mais de meses por estas consultas e algumas vezes nem conseguem e 
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quando conseguem precisa deixar o local da consulta antes de serem 

atendidas. 

Retomada a fala da Vereadora Marisa; com relação a fala do Colega Ilário 

Bringmann sobre a unidade de saúde da família do bairro vila nova ela 

manifesta-se dizendo que esta mesma demanda que ele fala ocorre no posto 

de saúde do bairro centro, citando que no início de todos os meses quando é 

aberta a agenda da fisioterapia e a fila chega a dobra a esquina da delegacia 

também sente-se grande necessidade desta demanda, inclusive quando 

trazem para os Vereadores é perguntado se não possível abrir o posto mais 

cedo em torno de 05:00h para que os pacientes possam entrar e aguardarem 

sentados em razão das condições que enfrentam quando aguardam do lado de 

fora, chuva, vento, frio e também a questão do banheiro, mas ela diz ao Colega 

que esta demanda central também não foi atendida, enfatizando que quando 

ela fez a solicitação foram dadas diversas desculpas de que seria necessário 

ter um guarda no posto entra outras, mas ela acredita que a demanda poderia 

sim ser atendida seria necessário apenas um funcionário para abrir a porta e 

distribuir as fichas e os pacientes aguardariam seguros dentro do posto e não 

ao relento muitas vezes com chuva e frio, referindo que a queixa é sempre a 

mesma, os pacientes não tem um local decente para aguardar pela abertura 

das unidades de saúde. Declara que a região está de parabéns com relação ao 

pleito eleitoral em primeiro turno, parabenizando o Colega Hilário que trabalhou 

muito para que o candidato Dalciso de Oliveira se elegesse Deputado Estadual 

que é do seu partido e hoje pós eleição a região do Vale do Paranhana tem um 

Deputado Estadual, ela acredita que o candidato mereceu a vitória, pois lutou e 

sempre acreditou em sua campanha iniciando-a desde cedo e hoje em contato 

telefônico com o Deputado eleito ela disse que ele afirmou que irá atender as 

demandas de toda a região indiferente de partido até porque várias pessoas da 

região votaram nele sem levar em conta siglas partidárias e sim por ser um 

representante da região, ela acredita que a conquista do Sr. Dalciso foi uma 

grande façanha. Informa como todos já sabem que haverá segundo turno para 

disputa do governo do Estado, sendo que o candidato a reeleição Sr. José Ivo 

Sartori fez 41.77% dos votos dos trescoroenses e o seu adversário para o 
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segundo turno Eduardo Leite fez 37.70% dos votos trescoroenses, cita ainda a 

pontuação para a terceira colocação em relação ao governo do Estado que 

ficou com o candidato Miguel Rosetto fazendo 11.23% dos votos trescoroenses 

, assim como, para a disputa presidencial, informando que o Candidato do PSL  

Sr. Jair Messias Bolsonaro no Município de Três Coroas fez 63.58% dos votos 

enquanto que o candidato que disputará com ele o segundo turno o Sr. Haddad 

do PT fez 16.30% dos votos dos trescoroenses, ainda, no cenário político diz 

estar surpresa com a votação para o Senado no Estado feita pela candidata do 

PSL a Sra. Carmem Flores que fez 4.065 votos no Município e ficou em quarto 

lugar no Estado, mas não elegeu-se Senadora pelo Rio Grande do Sul, ficando 

na frente do Senador Paim no Município de Três Coroas, o candidato ao 

Senado eleito Sr. Luiz Carlos Heinz fez no Município de Três Coroas 4.440 

votos, o candidato Beto Albuquerque que também não se elegeu, mas foi o 

mais votado no Município de Três Coroas entre os candidatos ao Senado 

obtendo uma votação de 5.178 votos, outro dos candidatos ao Senado pelo 

Governo do Estado que não se elegeu foi o Sr. José Fogaça que fez 4.623 

votos pelo Município, diante dos dados repassados por ela, ela diz que não 

acredita muito nas pesquisas, dando o exemplo do candidato José Fogaça que 

apareceu em primeiro lugar para a vaga de Senador pelo Estado e acabou por 

não se eleger, completa citando que o segundo da eleição para Presidente da 

República e Governador do Estado ocorre no último domingo do mês dia 

28.10.2018. Parabeniza o colega Vereador Hilário Bringmann pela passagem 

do seu aniversário no último dia 06 de outubro desejando ao colega tudo de 

bom e acima de tudo sempre muita saúde, pois ela tem certeza que a vida 

ainda irá reservar muitas surpresas boas ao colega. Agradece a presença 

desejando a todos uma semana abençoada.  

 NA ORDEM DO DIA 

O presidente informou que encaminhara as Indicações nº 11, 12, 13, e 14 aos 

setores competentes. Não havendo mais nada a tratar o presidente convidou a 

todos para virem à próxima Sessão Ordinária dia 22 de outubro de 2018, às 

19:00h, e encerrou está Sessão Ordinária. Três Coroas/RS, 08 de outubro de 

2018.        
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