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Ata nº 2.355, de 19 de novembro de 2018. 

39ª Sessão Ordinária 

Aos dezenove dias do mês de novembro de dois mil e dezoito, às vinte 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 

pediu para que o Chefe de Secretaria Sr. Claudio fizesse o momento espiritual.  

NA MATÉRIA DE EXPEDIENTE 

Convite para participação no evento “Capacitação Bem Estar do Animal”, dia 

22.11.2018 em Gramado a partir das 14 horas; Pedido de Moção de Apelo em 

apoio à solicitação da Escola Estadual de Ensino Médio Berthalina Kirsch para 

implantação de um Curso Técnico de Turismo na Instituição; Convite para 

participar do Fórum de Debates na Câmara de Igrejinha “Os novos caminhos 

do desenvolvimento no Rio Grande do Sul e no Brasil”, dia 29.11.2018 à partir 

das 14:30min; Projeto de Lei Municipal nº 3.698, de 08.11.2018, “Autoriza o 

Poder Executivo Municipal a contratar por tempo determinado de 04 (três) 

meses até o limite 01 (um) ano, de 01 Servente 40h.”; Projeto de Lei Municipal 

nº 3.699, de 12.11.2018, “Institui o Calendário de Eventos Institucionais, 

comunitários e Turísticos do Município de Três Coroas.”; Projeto de Lei 

Municipal nº 3.700, de 12.11.2018, “Autoriza o Município de Três Coroas a 

excluir o cargo em comissão de Diretor de Cultura, disposto no art. 19 da Lei 

Municipal nº 3.150, de 20.12.2011, alterada pela Lei Municipal nº 3.645 de 

31.01.2017, e acrescentar um cargo em comissão de Assessor da Secretaria 

Municipal da Administração, e dá outras providências.”.; Projeto de Lei 

Municipal nº 3.701, de 14.11.2018, “Autoriza abertura de Crédito Especial, dá 

recursos para cobertura e outras providências.”.  

NO HORÁRIO DE EXPEDIENTE 

A VEREADORA MARISA DA ROSA AZEVEDO saudou os presentes. Inicia 

explanando sobre o projeto de lei nº 3.701 que prevê uma abertura de crédito 

especial para compra de dois condicionadores de ar para as escolas do 

Município águas brancas e Frederico Ritter, ela explica que o Vereador Pedro e 

ela como presidentes das comissões permanentes decidiram de comum acordo 
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atender a um pedido especial da Secretária de Educação Sra. Viviane e 

colocar em votação o projeto no mesmo dia que este foi a leitura em razão da 

extrema necessidade em atender a esta demanda. Explana que as condições 

da rua da CORSAN estão em péssimo estado ela é sabedora de que outros 

Vereadores também já ouviram as queixas e já reclamaram a situação aos 

responsáveis, ela informa que esteve em conversa com o Sr. Gustavo que 

garantiu a Vereadora que a rua de acesso a CORSAN para os moradores da 

parte de cima terá melhorias realizadas ainda esta semana. Traz uma 

informação que já é do conhecimento de todos e não é hoje, sobre a ocorrência 

do furto da fiação elétrica da usina de asfalto não sendo a primeira vez que 

este fato ocorre, todavia segundo informações fornecidas pelo Secretário de 

Obras Sr. Gustavo existe luz no local, mas comenta que foi necessário alugar 

um gerador para usar no local, assunto já comentado pelo colega Vereador 

Chico Bala, o aluguel deste gerador fez-se necessário para que fosse feito uma 

massa asfáltica para a operação tapa-buraco, a Vereadora informa ainda que 

para inibir os furtos a usina será cercada e serão instaladas câmeras de 

monitoramento e alarmes está informação foi repassada a ela pelo próprio 

Secretário de Obras Sr. Gustavo, ainda, informou que a estada do bactual  se 

ainda não passou por melhorias estas serão feitas ainda está semana, pois o 

Secretário ficou de lhe um retorno sobre a situação, até porque a estrada Linha 

Três Coroas já também já apresenta reclamações. Cita uma situação já bem 

explanada pelo colega Vereador Hilário em outras oportunidades com relação 

aos pontos facultativos concedidos pela Administração Pública salientando que 

a tanto os Vereadores quanto a comunidade em geral não são contra a pratica, 

todavia quando estes são concedidos a Secretária de Obras e aos serviços 

essenciais todos criticam, exemplificando com o belo dia que fez na última 

sexta-feira relacionando isso com a grande quantidade de estradas do interior 

que precisam passar por melhorias, ainda, enfatiza que há grande quantidade 

de entulhos e galhos que precisam ser recolhidos na cidade apontando que 

poderia ao menos haver um caminhão na rua na sexta-feira prestando estes 

serviços, ela aponta que hoje foram retomados todos os serviços, mas lembra 

que a demanda de final de ano é sempre maior, pois as famílias limpam seus 
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pátios, fazem reformas nas casas, trocam telhadas, entre outras obras que 

sempre são feitas nesta época do ano, apontando que estas pequenas coisas 

precisam ser feitas, ou seja, reitera que ao menos poderia haver um caminhão 

na rua fazendo estes recolhimentos, pois na opinião dela a Secretária de Obras 

também presta um serviço essencial a comunidade, com relação ao pedido de 

iluminação para a passarela Carlos Robinson ela informa que esteve no local 

verificou que as lâmpadas foram retiradas, todavia ainda não foram 

recolocadas, ela não soube informar o que realmente ocorreu para que todas 

as lâmpadas fossem retiradas, mas irá buscar a informação. Informa que na 

próxima segunda-feira ocorre a penúltima reunião do Conselho Municipal de 

Saúde as 13:30min que será realizada na unidade do posto de saúde central. 

Solicita aos Colegas Vereadores que todos avaliem muito bem o projeto de lei 

municipal nº3.700, que visa a exclusão de um cargo de confiança em 

detrimento ao acréscimo de outro. Reclama que na rua Eduardo Willrich 

quando termina o bloquete antes de chegar ao quebra-molas é uma cratera 

atrás da outras, ou seja, a rua a partir do trecho citado está em péssimas 

condições informando que ao longo dos últimos dois anos não foi realizada 

nenhuma operação tapa-buracos no local, ainda, informa que esteve 

novamente no polo industrial e sinceramente diz ter até vergonha em comentar 

sobre a entrada do local, referindo o termo “não dá mais”, cita que a outra rua 

está sendo calçada com bloquetes irregulares o qual ela pode ver citando 

provavelmente tratar-se de uma parceria, mas diz que a entrada que dá acesso 

ao local está parecendo a “entrada da Amazônia”  desejando sinceramente que 

a seja tomada uma providência urgente nesta demanda. Agradece a presença 

desejando a todos uma abençoada semana.  

NA ORDEM DO DIA 

O presidente colocou em discussão e votação, um a um, os Projetos de Lei 

Municipal números: 3.685, 3.695, 3.696, 3.697 e 3.701 e estes foram, um a um, 

aprovados por unanimidades. Colocou em discussão e votação o Pedido de 

Moção de Apelo a ser elaborado em apoio à solicitação da Escola Estadual 

Berthalina Kirsch para implantação de um Curso Técnico de Turismo e 

aprovado. O presidente explicou mais detalhes sobre o Fórum de Debates que 
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se realizará dia 29 de novembro de 2018, na Câmara Municipal de Igrejinha.  

Não havendo mais nada a tratar o presidente convidou a todos para virem à 

próxima Sessão Ordinária dia 26 de novembro de 2018, às 19:00h, e encerrou 

está Sessão Ordinária. Três Coroas/RS, 19 de novembro de 2018 

 


