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Ata nº 2.356, de 26 de novembro de 2018. 

40ª Sessão Ordinária 

Aos vinte e seis dias do mês de novembro 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 pediu que o Chefe de Secretaria que fizesse o momento espiritual. 

Colocou em discussão e votação as atas nº 2.354 e 2.355 dos dias 12.11 e 

19.11, respectivamente, e estas foram aprovadas por unanimidades. 

NA MATÉRIA DE EXPEDIENTE 

Convite da E.M.E.I Aquarela do Saber, para participar do “Natal em Família”, 

dia 05.12.2018, às 19:00h no Centro de Cultura; Indicação nº 021/2018, do 

Vereador Roque Werner, “Que o Poder Executivo estude a possibilidade de se 

criar um modelo padrão de passeio público (calçadas) nas avenidas e ruas do 

Município de Três Coroas, exija sua confecção e acompanhe sua execução. Se 

for viável, com o consentimento e acerto com o proprietário, onde se tem uma 

largura considerada, se faça um recuo, para melhor circulação de automóveis, 

bicicletas, motos e estacionamento para os mesmos”; Indicação nº 022/2018, 

do Vereador Hilário Iluir Behling, “Solicita que seja feito um encanamento do 

poço do Paulinho na Figueira até ali na rua da Cascata Montain Dew. 2920, no 

Bairro Águas Brancas Rural, entrada onde vem para a ONG – Juliana da Silva 

Pichetti, ou furar um poço na localidade, o que fosse mais viável”; Indicação nº 

023/2018, do Vereador Hilário Iluir Behling, “Solicita que seja colocado 

iluminação na ponte da ERS115 e no trecho da rodovia que liga a entrada de 

Quilombo e o Loteamento Mundo Novo III”; Projeto de Emenda à Lei Orgânica 

Municipal nº 004/2018, de 22 de novembro de 2018, “Acrescenta o Artigo 77–A  

na Lei Orgânica do Município de Três Coroas, que institui o Orçamento 

Impositivo e dispõe sobre a execução orçamentária e financeira da 

programação incluída por Emendas individuais do Legislativo Municipal em Lei 

Orçamentária Anual”; Projeto de Lei Municipal nº 3.702, de 14.11.2018, 

“Autoriza o Poder Executivo Municipal a contratar por tempo determinado de 03 

(três) meses até o limite de 01 (um) ano, de 01 (um) Médico Ginecologista 
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Obstetra 20h, 01 (um) Médico Psiquiatra 20h e 02 (dois) Médicos Clínico Geral 

20h". Projeto de Lei Municipal nº 3.703 de 14.11.2018, “Altera Atribuições dos 

cargos de Enfermeiro 35h, Enfermeiro 40h e Técnico em Enfermagem 

constantes no Anexo I da Lei Municipal nº 3.150, de 20 de dezembro de 

2011". Projeto de Lei Municipal nº 3.704, de 14.11.2018, “Altera Atribuições do 

cargo de Agente Comunitário de Saúde constante no Anexo I da Lei Municipal 

nº 2.736, de 11 de novembro de 2008"; Projeto de Lei Municipal nº 3.705, de 

21.11.2018, "Autoriza o Poder Executivo Municipal a contratar por tempo 

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

Ginecologista Obstetra 20h"; Projeto de Lei Municipal nº 3.706, de 21.11.2018, 

"Ratifica o Protocolo de Intenções firmado entre o Município de Três Coroas, 

situado na Região da Bacia Hidrográfica do Rio dos Sinos, com a finalidade de 

constituir consórcio público, denominado Agência Reguladora Intermunicipal de 

Saneamento (AGESAN-RS)".  

NO HORÁRIO DE EXPEDIENTE 

O VEREADOR PEDRO SENIR FARENCENA saudou os presentes. Inicia 

relatando um fato derivado de erros passados, mas que está se refletindo hoje 

na população, é um problema causado por erro cometido na canalização de 

alguns loteamentos do Município, e Vereador relata que estava ontem na casa 

de seu filho na rua: Camboriú e na esquina defronte ao prédio do Kiko desceu 

uma porção de terra que se transformou em uma cratera (um buraco muito 

grande) em torno de uns 5 metros, ele comenta que logo enviou uma 

mensagem via whtasapp ao Secretário de Obras informando a situação o qual 

enviou o servidor Hélinho para verificar a situação, o Vereador relembra que na 

época em que foram abertos estes loteamentos os Vereadores daquela gestão 

cobraram muito o Sr. Subli , pois era ele o Secretário/fiscal da Prefeitura 

responsável pela fiscalização dos loteamentos, mas segundo o Vereador houve 

um descaso muito grande na fiscalização de alguns loteamentos, exemplifica 

citando a rua: Cidreira em que por várias vezes abriram-se vários buracos, isso 

também ocorreu na rua Camboriú e nas ruas do loteamento Brocker em 

Quilombo, o Vereador diz que ligou várias vezes para o Secretário de Obras Sr. 

Gustavo e esse lhe disse que as reclamações precisam ser feitas ao Sr. 
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Alberto que foi o responsável pelas obras na época e cometeu diversos erros 

na execução do encanamento, além disso o Vereador alerta que o problema 

também acontece nos loteamentos novos, citando que tem uma reclamação 

com relação a colocação dos canos que não são colocados de forma bem 

alinhada e não tem uma boa base causando grandes transtornos quando 

ocorrem as enxurradas que acabam causando grandes estragos, ele comenta 

que o Sr. Hélinho lhe questionou sobre a fiscalização dos Vereadores neste 

sentido, o Vereador disse que esclareceu ao Sr. Hélinho que os Vereadores 

não tem autonomia de fiscalização frente aos loteamentos particulares ao 

contrário da fiscalização feita pela Prefeitura que é a responsável pelo 

liberação do loteamento, ou seja, tem autonomia para fiscalizar o lote do início 

até a conclusão, é o Poder Executivo municipal que faz a vistoria e a liberação 

da área, portanto ele gostaria que fosse enviado via Câmara de Vereadores um 

ofício endereçado a Secretária de Planejamento para que o Engenheiro do 

Município realize as fiscalizações dos novos loteamentos de maneira mais 

rigorosa, pois eles são os responsáveis por esta fiscalização, o Vereador cita 

que o servidor Hélinho culpou os Vereadores pela situação e ele esclareceu 

que as coisas não funcionam desta forma, voltando a reiterar que o Poder 

Legislativo não tem autonomia na fiscalização dos loteamentos particulares. 

Com relação a Emenda à Lei Orgânica Municipal proposta por parte dos 

Vereadores inclusive ele, ele deseja agradecer a Assessora Jurídica da Casa 

que trabalhou arduamente em cima da confecção desta Emenda, enfatizando 

que é uma Emenda de extrema importância, pois obriga o Prefeito Municipal a 

respeitar as Emendas Constitucionais propostas pelo Legislativo com base em 

Lei Federal, enfatizando que está Emenda não está sendo criada para a gestão 

atual, e sim, para todas as outras que sucederem a esta para que todos os 

futuros Prefeitos Municipais também estejam obrigados a cumprir com estas 

Emendas Constitucionais de iniciativa do Poder Legislativo respeitando assim a 

Lei Federal e para que estas Emendas sejam cumpridas, ele cita as duas 

Emendas já feitas pelos Vereadores que ainda não foram cumpridas pelo 

Prefeito Municipal atual, a compra de um aparelho novo de raio x para a 

Fundação Hospitalar Dr. Oswaldo Diesel e a construção da ponte na localidade 
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de Quilombo, informo que o Projeto de Emenda foi assinado por 07 (sete) dos 

09 (nove) Vereadores eleitos e que eles estão propondo isso para que as 

cosias fiquem mais transparentes. Com relação a indicação do colega 

Vereador Hilário para a abertura de um poço na localidade de Figueira 

referindo que esta indicação é de extrema importância, pois o poço que existe 

lá foi feito na época em que o seu partido PT estava à frente do Governo do 

Estado e ele pode acompanhar de perto a situação comentando que a intenção 

era beneficiar a população residente na parte de cima do local bastando 

apenas que se construa uma caixa d´água no local que o fluxo de água seguirá 

normalmente sem necessitar de um motor de impulsão, relembrando que este 

poço foi feito em favorecimento também ao templo budista pela necessidade, 

pois seguidamente os bombeiros precisam levar água para lá. Comunica sua 

participação nas festividades que marcaram o aniversário de 45 anos de 

fundação do INEVAM no Município, referindo que o trabalho social realizado 

com as crianças em situação de vulnerabilidade pelo instituto é de sumo 

importância a comunidade local, comentando que se tratou de um momento 

muito especial em que outras entidades também participaram, parabenizando a 

todos em envolvidos. Agradece a presença desejando uma ótima semana a 

todos.  

O VEREADOR HILÁRIO ILUIR BEHLING saudou os presentes. Inicia 

explanando sobre a ocorrência da Feira de Calçados – ZERO GRAU de na 

semana passada na cidade de Gramado lembrando que esta feira gera sempre 

uma expectativa muito grande ao setor calçadista de toda a região, ela cita que 

a feira foi muito boa, foram fechados muitos negócios enfatizando que foi uma 

feira muito diferentes das feiras que ocorreram nos últimos dez anos, 

informando que a sua empresa a MONFERRARO BOLSAS nunca vendeu 

tanto em uma feira como agora fazendo uma avaliação dos vinte anos que eles 

participam, reiterando que foi uma feira “fantástica”, comentando que dos 

demais empresários com quem teve a oportunidade de conversar todos saíram 

muito satisfeitos, ele acredita que haja uma “luz no fim do túnel” para que o 

setor comece 2019 um pouco melhor. Com relação a sua indicação para o 

poço na localidade de figueira ele acredita que já exista na Casa outras 
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indicações das gestões passada solicitando uma resolução para o problema da 

água naquela localidade, todavia ele comenta que na semana foi chamado 

para fazer uma visita até a localidade, além disso, o Vereador relembra que 

está uma das promessas de campanha do atual Prefeito eleito que prometeu 

que solucionaria o problema da água na localidade e a comunidade esta a um 

ano e meio “batendo na porta” e não estão tendo respaldo para a solução, ele 

cita que está fazendo o registro desta reivindicação para mostrar que eles 

realmente levam as demandas adiante, enfatiza que o recurso “água” tem em 

abundancia no local precisando apenas ser encanado e distribuído através de 

um poço ou de uma solução que atenda a população, referindo que é preciso 

maturidade e aprendizagem ao atual Prefeito para que ele tenha consciência 

que não se promete o que não se vai cumprir enfatizando que isso vem 

ocorrendo ao longo de toda a história politica de Três Coroas em que muito se 

promete e pouco se cumpre como já ocorreu em tantas outras situações que 

nem valem a pena ser alavancadas e comentadas sobre o assunto, com 

relação a indicação sobre a iluminação na ERS115 ele relembra que já havia 

sido cobrado a cerca de um ano atrás a demanda foi levada ao setor 

competente para avaliar a possibilidade de atendimento da demanda, ele cita 

que tem conhecimento de que está questão é de responsabilidade do Estado, 

porém se o Município quiser este tem autonomia para fazê-lo bastando iniciar 

um protocolo junto a EGR, o Vereador acredita que isso é parte daqueles 

deveres mínimos que a Prefeitura é capaz de fazer, pois basta serem 

colocadas algumas lâmpadas ao longo do trajeto para que as pessoas que 

usam para o seu deslocamento não o façam no escuro, lembrando que nos 

meses de verão a situação é menos complicada, mas com a chegada do 

inverno e dias mais curtos fica mais complicado porque é escuro tanto pela 

manhã quanto pela noite enfatizando que o investimento financeiro é bastante 

baixo e só não se faz se não se quiser. Parabeniza o colega Vereador Ilário 

Bringmann pelo seu casamento realizado na manhã de ontem, desejando toda 

felicidade do mundo ao casal que eles sejam felizes por muitos e muitos anos; 

aproveita o ensejo para parabenizar também o seu colega Vereador Irineu pelo 

seu ano como rei dos reis de Kerb, passando no último sábado à noite a faixa 
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para o casal sucessor; parabeniza o Grupo Teatral In Love de Três Coroas 

através do nome da Sra. Carine Setti que é a Professora/mentora do grupo, o 

grupo se apresentou na ultima sexta-feira na cidade de Viamão e após a 

apresentação junto com os avaliadores eles foram convidados a retornar no 

sábado, o grupo saiu de lá com grandes expectativas de levarem muitos 

prêmios, o resultado se confirmou o grupo retornou com cinco troféus e mais 

quatro indicações e entre os dez melhores levaram oito indicações e cinco 

troféus, o Vereador enfatiza que isso é reflexo do trabalho bem feito  pela 

Professora Carine e que isso precisa ser reconhecido, inclusive por esta Casa 

Legislativa, ele explica que o grupo teatral In Love é um trabalho paralelo ao 

que ela realiza junto a Secretaria de Educação, ou seja, ela recebe salário 

pelos serviços que desempenha junto a Secretaria de Educação, sendo o 

grupo teatral algo voluntário. Com relação a situação da Fundação Hospitalar 

Dr. Oswaldo Diesel, o Vereador informa que na tarde hoje recebeu novamente 

muitas reclamações e gostaria de lembrar que após muitas solicitações a 

alguns dias atrás foi entregue à Câmara de Vereadores a prestação de contas 

da Fundação, porém ele declara que nunca viu uma prestação de contas sem 

os recibos de pagamento anexados citando que apenas consta nos dados o 

que foi pago, ou seja, ele não quer simplesmente informações sobre os 

pagamentos realizados se destas não constarem os recibos de conformação, 

portanto ele deixa registrado em tribuna desde já seu pedido para que sejam 

enviados todos os recibos que confirmem os pagamentos descritos na 

prestação de contas, reiterando que o que foi entregue a Câmara de 

Vereadores não é uma prestação de contas, pois papel aceita tudo. Explana 

sobre outra situação trazida até ele da qual ele já estava sabendo pelos 

“burburinhos” da cidade é sobre o servidor Sr. Gabriel Feiten psicólogo 

concursado do Município que esta, a prestando serviços na Secretaria de 

Saúde junto ao CAPS, ocorre que o servidor foi transferido de Secretaria sendo 

colocado à disposição da Secretaria de Educação e passou a atender em duas 

Escolas de Educação Infantil, em um primeiro momento ele seria destinado a 

prestar serviço em seis escolas, mas apenas duas possuem acessibilidade, 

visto que o profissional é cadeirante, o Vereador enfatiza que a transferência foi 
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arbitrária e sem possibilidade de argumentação, citando que o profissional 

chegou a conversar com o Prefeito que também teria dito que iria resolver, mas 

infelizmente não houve solução e a transferência concretizou-se de forma 

extremamente constrangedora, pois o Sr. Gabriel teve inclusive seu registro 

ponto cortado na sede do CAPS, ainda, lhe foi dito que ele teria “x” dias para se 

apresentar na Secretaria de Educação ou seus dias não trabalhados seriam 

descontados, o Vereador diz que não tem nada de humano nas atitudes destas 

pessoas, citando que o Sr. Gabriel poderia estar aposentado por invalidez, mas 

não ele quer muito trabalhar, na verdade ele só quer trabalhar, o Vereador cita 

que como resposta aos questionamentos desta transferência eles escutam o 

argumento “o concursado não escolhe onde quer trabalhar”, ele diz que tudo 

bem ele concorda com isso, entretanto é preciso dar condições mínimos para 

que o profissional possa trabalhar da melhor possível, ele informa que nos 

últimos dias também tem recebido muitas ligações de reclamação de pacientes 

que estão ficando sem atendimento, além disso ele foi informado que os outros 

profissionais psicólogos passaram a receber cada um dez horas extras para 

que a carga horária do Sr. Gabriel seja suprida, com esta noticia o Vereador 

questiona que alguns dias atrás estavam cortando gastos por falta de dinheiro 

e agora podem pagar horas extras? Diante do exposto ele diz que das duas 

uma “ou ele está fora do rumo ou a administração municipal está fora do rumo”. 

Com relação a situação das ruas com buracos cobradas pelo colega Vereador 

Pedro, ele cita também ter recebido reclamações a este respeito, reiterando as 

palavras do colega de que a responsabilidade é de quem fez a obra, mas quem 

faz a obra também teve alguém que fiscalizou concordando totalmente com 

todos os argumentos já exposto pelo Colega Pedro com relação a este 

assunto. Agradece a presença de todos, desculpando-se pelo seu desabafo 

aos visitantes, mas infelizmente a situação é esta, eles recebem as demandas 

e precisam registra-las para ver se pelo menos algumas coisas são feitas nesta 

cidade.  

A VEREDORA MARISA DA ROSA AZEVEDO saudou os presentes. Inicia 

explanando que ela na condição de Presidente da Comissão de Justiça e 

Serviços Municipais entende que a entrada dos projetos de Lei Municipal 
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números 3.702 e 3.705 em regime de urgência realmente se faz necessário, 

explicando que na ultima sexta-feira as Comissões já estiveram reunidas 

discutindo estes projetos, além disso na tarde hoje ela informa ter participada 

da reunião do Conselho Municipal de Saúde na qual foi comunicada que na 

ultima terça-feira houve pedido de exoneração de 03 (três) profissionais da 

categoria médica, ela enfatiza ainda que estes serviços são essenciais para a 

comunidade e pede aos demais Colegas que estes dois projetos apesar de 

terem sido lidos na Sessão Ordinária de hoje possam também ser aprovados 

nesta Sessão. Com relação a indicação do colega Vereador Roque a 

Vereadora diz que isso apenas reforça o que já é lei, pois na realidade o 

padrão na construção das calçadas é um pedido antigo desta Casa Legislativa, 

além disso sempre foi pedido que houvesse uma fiscalização citando que a 

indicação do Colega veio em “boa hora” e relembrando que já foi dada diversas 

vezes sugestões inclusive que o tamanho das calçadas fossem diminuídos e 

fossem feitos estacionamentos oblíquos em alguns pontos, como;  defronte ao 

ponto econômico e na lateral da Sede da Prefeitura, todavia ele refere que eles 

pedem, mas não adianta, acreditando que para que as obras das calçadas se 

concretizem de forma padronizada precisa haver uma cobrança por parte do 

setor de fiscalização do Poder Executivo Municipal, dando-se um prazo para 

que o munícipe se adeque e se este não o fizer que seja aplicada uma multa, 

porém ela diz que hoje em dia a Prefeitura Municipal não fiscaliza nem a 

manutenção das calçadas já existentes, citando a uma calçada na rua 12 de 

maio da residência ao lado da clinica esta toda quebrada e dois idosos já 

caíram no local e a Prefeitura não vai até lá solicitar que seja feita uma 

manutenção ou até mesmo uma calçada nova, ela salienta que não adianta 

entrar com indicações que indiquem que as calçadas precisam ser “isso e 

aquilo” tendo a Prefeitura que fazer a sua parte, pois eles os Vereadores fazem 

a sua parte aqui na Casa Legislativa. Comunica que na reunião de hoje ela 

falou sobre o clima estar ficando mais quente e nesta época os animais 

peçonhentos como cobras, aranhas e outros aparecem com mais frequência, 

cita que foi questionada sobre a infestação de escorpiões amarelos em 

algumas cidades do Estado, mas informa que das duas ocorrências registradas  
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com animais peçonhentos em Três Coroas mais nenhuma delas envolvia o 

escorpião amarelo, ainda comenta que o único Município na região que tem 

doses do soro antiofídico é Taquara e quando acontecem casos com animais 

peçonhentos os demais Municípios buscam a dose do soro no Município de 

Taquara, ainda, informa que foram contratados dois novos agentes de 

endemias e que os repasses atrasados para a saúde estão em torno de 

R$1.000.000,00 (um milhão de reais), cita que para quem acompanha os 

noticiários é possível perceber que os hospitais de referencia como o hospital 

de Taquara e Canoas estão restringindo os atendimentos, indicando que 

alguns atendimentos estão sendo encaminhados para o hospital de Parobé 

principalmente os de emergência, o Governo do Estado manifestou-se 

informando que pretende regularizar a situação até o dia 31 de dezembro, mas 

a Vereadora reflete que no seu entendimento a situação da saúde tende a 

piorar, com relação a fala do colega Vereador Hilário ela reforça dizendo que 

realmente as queixas sobre a Fundação Hospitalar Dr. Oswaldo Diesel 

continuam a acontecer e ela é bem clara em dizer que parece que para a atual 

Administração está tudo “ok”, “tudo bem”, “tá beleza”, mas frisa que não é o 

que se escuta nas ruas. Ensejando a fala do colega Vereador Hilário ela 

também manifesta-se com relação a transferência de Secretaria do servidor 

Gabriel Feiten, apontando que a atitude foi arbitrária, pois segundo fala do 

próprio Sr. Gabriel, parafraseando pela Vereadora “ele só quer trabalhar”, a 

Vereadora vai mais além e diz que o que fizeram com ele é uma baita de uma 

injustiça, frisando que não interessa de quem veio a ordem, se foi Prefeito ou 

Secretário, esta pessoa não tem coração – repete “não tem coração”, pois o 

servidor é um rapaz que possui limitações físicas severas, todavia ele é um 

grande profissional que foi deslocado da Secretaria de Saúde para prestar 

serviços junto a Secretaria de Educação sendo lotado a disposição em duas 

Escolas de Educação Infantil que não possuem acessibilidade, além disso, ela 

refere que os pacientes que eram atendidos pelo Sr. Gabriel através dos 

serviços da Secretaria de Saúde estão entrando em contato telefônico com os 

Vereadores pedindo que eles intervenham na situação, pois como todos sabem 

os pacientes psiquiátricos precisam de um atendimento continuo, ela ainda 
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refere que o Sr. Gabriel foi afastado de suas funções junto a Secretaria de 

Saúde e não foi lotado nenhum profissional para assumir o seu lugar e nos 

projetos para contratações emergenciais que deram entrada nesta Casa 

Legislativa nenhum deles prevê a contratação para o cargo de psicólogo, ela 

ainda ressalta que sempre há queixas sobre a falta de recursos na saúde, mas 

agora simplesmente de uma hora para outra será pago o valor de 

aproximadamente 10 horas extras para que os outros profissionais Psicólogos 

possam suprir a falta pelo deslocamento de Secretaria do Sr. Gabriel, referindo 

que um profissional já cansado de sua carga horário regular será responsável 

pelo atendimento aos pacientes do CAPS enquanto que o Sr. Gabriel poderia 

permanecer na Secretaria de origem dedicando-se integralmente aos seus 

pacientes dando uma sequencia ao trabalho que já desenvolvia com os 

pacientes, mas até isso foi “tirado” do Sr. Gabriel, diante do exposto ela declara 

simplesmente não saber o que este atual Prefeito e o atual Secretário de 

Saúde estão fazendo voltando a reiterar que no seu ponto de vista isso foi uma 

tremenda injustiça com o Sr. Gabriel e principalmente uma grande falta de 

respeito com os pacientes que não terão o atendimento continuado pelo 

mesmo profissional, ou seja, precisaram ser atendidos por um profissional 

totalmente novo aos quais serão pagas horas extras autorizadas pelo Prefeito e 

pelo Secretário Municipal, a Vereadora reforça que não tem nada contra a 

pessoa do Secretário Luiz, mas que ele “caiu de paraquedas” aqui não 

conhece as histórias do Município e faz estas coisas aqui, além disso ela refere 

que já houve várias injustiças com funcionários/servidores públicos desde o 

inicio desta gestão, apresentando um material da campanha da atual gestão 

que diz: “funcionalismo público – dialogo sincero e transparente com o 

funcionalismo público municipal, cursos de aperfeiçoamento com o objetivo de 

trabalhar motivados para atender bem a população, valorização do servidor 

público”, com isso ela diz; (— eles só mandam projetos para cá para “ralar” 

classes”), referindo que a atual gestão não tem diálogo com os servidores, 

relembrando que o Secretário de Saúde em reunião com os Vereadores 

prometeu que chamaria os enfermeiros, técnicos de enfermagens e agentes de 

saúde para uma reunião antes de reapresentar o projeto de lei que prevê 
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alterações nas funções destes cargos, e nada disso foi cumprido, o projeto dos 

agentes foi reapresentado igualmente ao que foi retirado e ao projeto dos 

enfermeiros e técnicos foi acrescido ainda mais funções, alertando que ainda 

entrará outros projetos de lei neste caráter, mas que a Câmara de Vereadores 

está bem ciente da situação e eles irão tomar posição nisso tudo, pois se “eles” 

(atual gestão municipal) não tem respeito pelos servidores públicos, os 

Vereadores tem, ela cita que é muito fácil fazer promessa porque o papel 

simplesmente aceita tudo só que esta Casa Legislativa realmente está unida e 

ele (gestor municipal) realmente terá a resposta à altura, apontando que o que 

eles querem é que todos os projetos que vierem para apreciação da Casa 

Legislativa que envolverem questões sobre os profissionais que estes sejam 

antes consultados, ou seja, que os idealizadores do projeto promovam reuniões 

e diálogos com os profissionais que serão envolvidos na proposta para que o 

projeto ê entrada na Câmara com o consenso de todos os envolvidos e possa 

ser apreciado de forma positiva pelo Poder Legislativo e não da maneira como 

está acontecendo porque infelizmente os projetos envolvendo as categorias 

profissionais estão vindo sem um comum acordo, ela relembra do projeto de lei 

que previa a campanha “compre e ganhe em Três Coroas” sobre o qual os 

Vereadores haviam sugeridos um valor de R$100.000,00 (cem mil reais) a 

serem investidos na campanha a sugestão em um primeiro momento foi aceita 

o projeto de lei foi retirado para ser retificado, mas infelizmente na época 

retornou a Casa Legislativa com a mesma proposta no valor de R$200.000,00 

(duzentos mil reais), portanto realmente a situação da forma como está sendo 

levada torna-se muito complicada, quanto a profissional Carine a Vereadora diz 

com certeza que o trabalho dela também não é valorizado como deveria ser e 

que isso ficou bem claro na abertura do evento de teatro que aconteceu em 

Três Coroas no qual os Vereadores estavam presentes, retoma o assunto 

sobre o Sr. Gabriel voltando a reiterar que se trata de uma baita injustiça. 

Solicita que seja feito um oficio em nome da Câmara de Vereadores 

parabenizando o Instituto INEVAN pelos seus 45 anos de serviços prestados 

no Município enfatizando que estes serviços são de extrema relevância para 

toda a comunidade de Três Coroas. Convida aos presentes que compareçam 
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ao evento que está sendo realizado na noite de hoje no bairro Linha 28. 

Parabeniza ao colega Vereador Chico Bala pelo seu casamento, pois ela 

acredita que toda meta do ser humano é buscar ser feliz, se não deu uma vez 

tem que tentar de novo, ela tem certeza que o juramento que eles (o casal de 

noivos) fizeram vai dar certo e que eles serão felizes agradecendo novamente 

pelo convite referindo que todos foram muito bem recebidos todos sentiram-se 

em casa. Retoma novamente o assunto sobre o Sr. Gabriel, dizendo que a 

Câmara de Vereadores não pode ficar indiferente frente a este caso dizendo 

que eles precisam procurar “dar uma força” para ele e ver a fundo os motivos 

que levaram a esta situação porque sinceramente “dói no coração”. Agradece a 

presença desejando a todos uma abençoada semana e tudo de bom.  

O PRESIDENTE IRINEU FEIER EM SUAS CONSIDERAÇOES SOBRE A 

TRIBUNA; relata que teve a oportunidade de conversar com o Sr. Gabriel e que 

este lhe relatou uma situação que exige atenção, explicando ao Vereador que 

ele está orientando duas acadêmicas em estágio e que muito provavelmente 

estas acadêmicas não poderão concluir o estágio porque ele não poderá mais 

emitir o parecer como orientador técnico, portanto criou-se até este tipo de 

situação com esta transferência arbitrária, o Presidente também informa que 

esteve em conversa com o pai do servidor Gabriel e diz que é muito triste ver 

um senhor como ele chorando e dizendo que o seu filho não tem sequer 

condições de ir ao banheiro sozinho precisa que alguém o acompanhe até o 

banheiro para auxiliá-lo em suas necessidades, explicando que quando o filho 

trabalhava pela Secretaria de Saúde prestando seus serviços no CAPS ele 

iniciava em torno de 08:00h e ficava em horário continuo em torno de 12:00h a 

família do Gabriel ia até o local para fazer todo este acompanhamento dele ao 

banheiro e poder auxiliá-lo, e agora a situação mudou, eles não tem como 

prestar este auxilio ao filho nas escolas para as quais ele foi remanejado, o 

Presidente aponta que realmente está é uma situação muito delicada e 

complicada enfatizando que as coisas não chegaram a este ponto por falta de 

diálogo com o Secretário, houve uma tentativa de dialogo com o Prefeito a qual 

o Presidente não sabe informa se chegou a ocorrer, mas inclusive este pedido 

foi protocolado junto a Prefeitura Municipal, mas infelizmente a ordem foi dada 



13 
 

e o remanejo de Secretária deste profissional foi feito, o Presidente enfatiza 

que neste momento é preciso um pouco mais de humanismo e coração, além 

disso comenta que assim como os demais colegas Vereadores ele também 

tem recebido ligações a semana toda de pessoas que ligam assim que ficam 

sabendo da transferência, pacientes que ligam preocupados relatando que o 

profissional Gabriel elas conhecem e ele conhece a sua história como vão 

agora simplesmente se tratar com outro profissional e ter que iniciar tudo do 

zero novamente, o Presidente declara em tom de sentimento que é uma 

grande pena que isso tudo esteja acontecendo. Parabeniza o colega Vereador 

Chico pelo seu casamento desejando que Deus abençoe ao casal e os 

acompanhe nesta caminhada que eles estão começando, relata que a 

mensagem do pastor foi muito linda e inspiradora.  

NA ORDEM DO DIA 

O Presidente informou que encaminhará as indicações números 021, 022 e 

023 aos setores competentes. Colocou em discussão e votação, um a um, os 

Pareceres e os Projetos de Lei Municipal números 3.698, 3.702 e 3.705 e, um a 

um foram aprovados por unanimidade. Colocou em discussão e votação os 

dias para realização das Sessões Ordinárias do mês de dezembro, sendo 

aprovados   os dias 03, 10, 17 e 20. Informou que é preciso definir data a ser 

realizada a Audiência Pública da LOA – Lei de Orçamento Anual sugerindo o 

dia 17 de dezembro às 18:00h, sendo a data aprovada por todos. Não havendo 

mais nada a tratar encerrou esta Sessão Ordinária convidando a todos para 

participarem da Sessão Ordinária do 03 de dezembro de 2018, às 19:00h.  


