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Ata nº 2.361, de 20 de dezembro de 2018. 

44ª Sessão Ordinária 

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

no Plenário Pedro Lucas, reuniram-se os Vereadores sob a Presidência do 

Vereador Irineu Feier e secretariado pelo Vereador Ilário Relásio Bringmann. O 

presidente saudou os presentes. 

NA MATÉRIA DE EXPEDIENTE 

Solicitação de ajuda por parte do Projeto Escola da Vida, para treinamento em 

Belo Horizonte, na qual os seus integrantes estão vendendo copos.; Of. ADM, 

nº 082 da Fundação Hospitalar Dr. Oswaldo Diesel.; Emenda nº 01, ao Projeto 

de Lei Nº 3.711, de 29.11.2018, Vereador Roque Werner, “Limite individual 

para apresentação de Emenda vinculada à saúde - Destinar o valor de 

R$21.784,20, para o fundo Municipal da Criança e Adolescente, no sentido de 

implementar ações e/ou auxiliar entidades que realizem atividades no 

Município de Três Coroas.; Emenda nº 02, ao Projeto de Lei nº 3.711, de 

29.11.2018, Vereador Ilário Relásio Bringmann, “Limite individual para 

apresentação de Emenda, vinculada à Saúde – Destinar o valor de 

R$21.784,20, para o Fundo Municipal da Criança e Adolescente, no sentido de 

implementar ações e/0u auxiliar entidades que realizem atividades no 

Município de Três Coroas.”; Emenda nº 03, ao Projeto de Lei Municipal nº 

3.711, do Vereador Roque Werner, “Limite individual para a apresentação de 

emendas que poderá ser utilizada para outras emendas – Aplicação do valor 

de R$43.568,40 – Para colocação de reforço e construção de passarela (tipo 

Deck) anexa a ponte da Avenida Santa Maria, sentido centro a zona industrial 

para permitir o trânsito de veículos em pista dupla e livre à direita para a Rua: 

Henrique Yuergensen.”; Emenda nº 04 ao Projeto de Lei nº 3.711, de 

29.11.2018, “Limite individual para apresentação de emendas que poderá ser 

utilizada para outras emendas - A aplicação do valor de R$43.568,40. Para 

colocação de reforço e construção de passarela (tipo deck) anexa a ponte da 

Avenida Santa Maria, sentido centro à zona industrial para permitir o transito de 

veículos em pista dupla e livre à direita para a Rua: Henrique Yurgensen.”; 

Emenda nº 05, ao Projeto de Lei nº 3.711, 29.11.2018, Vereador Roque 
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Werner, “Limite individual para apresentação de Emenda vinculada à saúde – 

Destinar o valor de R$21.784,20, para implantar uma academia ao ar livre e 

uma pracinha no Bairro Vila Nova.”; Emenda nº 06, ao Projeto de Lei nº 3.711, 

de 29.11.2018, Vereador Ilário Relásio Bringmann, “Limite individual para 

apresentação de Emenda vinculada à saúde – Destinar o valor de 

R$21.784,20, para implantar uma academia ao ar livre e uma pracinha no 

Bairro Vila Nova.”; Emenda nº 07, ao Projeto de Lei nº 3711, de 29.11.2018, 

Vereador Francisco Adams, “Limite individual para apresentação de Emendas 

que poderá ser utilizada para outras Emendas – Construção de uma ponte 

sobre o Arroio Quilombo (Angabei) no valor de – R$43.568,40.”; Emenda nº 08, 

ao Projeto de Lei Municipal nº 3711, de 29.11.2018, Vereador João Alberto 

Kunz, “Limite individual para apresentação de Emendas que poderá ser 

utilizada para outras Emendas – Construção de uma ponte sobre o Arroio de 

Quilombo (Angabei) no valor de –R$43.568,40.”; Emenda nº 09, ao Projeto de 

Lei Municipal nº 3.711, de 29.11.2018, Vereador Hilário Iluir Behling, “Limite 

individual para apresentação de Emendas que poderá ser utilizada para outras 

Emendas – Construção de uma ponte sobre o Arroio Quilombo (Angabei) no 

valor de R$43.568,40.”; Emenda nº 10, ao Projeto de Lei nº 3.711, Vereador 

Pedro Senir Farencena, “Limite individual para apresentação de Emendas que 

poderá ser utilizada para outras Emendas – Construção de uma ponte sobre o 

Arroio Quilombo (Angabei) no valor de R$43.568,40.”; Emenda nº 11, ao 

Projeto de Lei nº 3.711, de 29.11.2018, Vereador Irineu Feier, “Limite individual 

para apresentação de Emendas que poderá ser utilizada para outras Emendas 

– Construção de uma ponte sobre o Arroio de Quilombo (Angabei) no valor de 

R$43.568,40.”; Emenda nº 12, ao Projeto de Lei nº 3.711, de 29.11.2018, 

Vereadora Oneide Severina Petry, “Limite individual para apresentação de 

Emendas que poderá ser utilizada para outras Emendas – Construção de uma 

ponte sobre o Arroio Quilombo (Angabei) no valor de R$43.568,40.”; Emenda 

nº 13, ao Projeto de Lei Municipal nº 3.733, de 29.11.2018, Vereadora Marisa 

da Rosa Azevedo, “Limite individual para apresentação de Emendas que 

poderá ser utilizada para outras Emendas – Construção de uma ponte sobre o 

Arroio de Quilombo (Angabei) no valor de R$43568,40.”; Emenda nº 14, ao 
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Projeto de Lei Municipal nº 3.711, de 29.11.2018, “Limite individual para 

apresentação de Emenda vinculada à Saúde – Compra de 01 (um) aparelho de 

endoscopia e 01 (um) aparelho de colonoscopia para a Fundação Hospitalar 

Dr. Oswaldo Diesel – R$43.568,40.”; Emenda nº 15, ao Projeto de Lei nº 3.711, 

de 29.11.2018, Vereador Francisco Adams, “Limite para apresentação de 

Emenda vinculada a à Saúde – Compra de 01 (um) aparelho de endoscopia e 

01 (um) aparelho de colonoscopia para a Fundação Hospitalar Dr. Oswaldo 

Diesel – R$43.568,40.”; Emenda nº 16, ao Projeto de Lei nº 3.711, de 

29.11.2018, Vereadora Marisa da Rosa Azevedo, “Limite individual para 

apresentação de Emenda vinculada à Saúde – Compra de 01 (um) aparelho de 

endoscopia e 01 (um) aparelho de colonoscopia para a Fundação Hospitalar 

Dr. Oswaldo Diesel – R$43.568,40.”; Emenda nº 17, ao Projeto de Lei 

Municipal nº 3.711, de 29.11.2018, Vereador Hilário Iluir Behling, “Limite 

individual para apresentação de Emenda vinculada à Saúde – Compra de 01 

(um) aparelho de endoscopia e 01 (um) aparelho de colonoscopia para a 

Fundação Hospitalar Dr. Oswaldo Diesel – R$43.568,40.”; Emenda nº 18, ao 

Projeto de Lei nº 3.711, de 29.11.2018, Vereadora Oneide Severina Petry, 

“Limite individual para apresentação de Emenda vinculada à saúde – Compra 

de 01 (um) aparelho de endoscopia e 01 (um) aparelho de colonoscopia para a 

Fundação Hospitalar Dr. Oswaldo Diesel – R$43.568,40.”; Emenda nº 19, ao 

Projeto de Lei nº 3.711, de 29.11.2018, Vereador Irineu Feier, “Limite individual 

para apresentação de Emenda vinculada à saúde – Compra de 01 (um) 

aparelho de endoscopia e 01 (um) aparelho de colonoscopia para a Fundação 

Hospitalar Dr. Oswaldo Diesel – R$43.568,40.”; Emenda nº 020, ao Projeto de 

Lei Municipal nº 3.711, de 29.11.2018, Vereador João Alberto Kunz, “Limite 

individual para apresentação de Emenda vinculada à Saúde – Compra de 01 

(um) aparelho de Endoscopia e 01 (um) aparelho de colonoscopia para a 

Fundação Hospitalar Dr. Oswaldo Diesel –R$43.568,40.”;Emenda nº 21, ao 

Projeto de Lei nº 3.711, de 29.11.2018, “Altera no artigo 7º, incisos I e II”.   

NO HORÁRIO DE EXPEDIENTE 

O VEREADOR PEDRO SENIR FARENCENA, saudou os presentes. Inicia 

explanando que hoje é a última sessão ordinária do ano e ele como Presidente 
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da Comissão fixa de orçamento deseja deixar registradas algumas 

considerações que acredita ser bastante pertinente referente ao orçamento 

para o ano de 2019 visto que na sessão ordinária de hoje será aprovado o 

projeto de lei que faz a previsão do orçamento para que o Prefeito Municipal 

possa iniciar as atividades para o exercício 2019, o Vereador deseja ater-se a 

importância que tem uma emenda realizada por alguns Vereadores no ano 

passado, emenda está referente ao orçamento do ano passado na qual consta 

um pedido de construção de uma ponte sobre o arroio quilombo, ocorre que 

novamente para o orçamento de 2019 esta emenda está sendo repetida, além 

disso no ano passado foi feito um pedido também através de emenda para que 

fosse adquirido um aparelho de raio x novo para uso da Fundação Hospitalar 

Dr. Oswaldo Diesel, todavia o Prefeito por pressão dos Vereadores e da 

Diretoria do Hospital adquiriu o aparelho, porém sem fazer uso da emenda do 

Poder Legislativo e o novo aparelho de raio x foi finalmente adquirido, mas com 

verbas da Secretaria de Saúde do Município e conforme informações do 

Administrador da Fundação Sr. Clóvis o aparelho será instalado nos próximos 

dias, ocorre que os Presidentes das Comissões permanentes da Casa 

Legislativa Vereadores Pedro, Marisa e Francisco estiveram em reunião com o 

Diretor Técnico da Fundação na tarde hoje para que fosse feita uma analise em 

conjunto sobre as futuras prioridades na aquisição de equipamentos para uso 

da fundação, o motivo do encontro foi avaliar quais equipamentos seria 

possível a Fundação adquirir através da emenda que os Vereadores tem 

disponível para serem aplicados no setor da saúde, conforme estabelece lei 

federal de 2015 para ser aplicada nos Municípios, segundo informações do 

Vereador o Prefeito Municipal teria explicado que não fez uso das emendas 

propostas pelos Vereadores no ano de 2018 porque estas não estavam 

regulamentadas por legislação municipal, todavia para o ano de 2019 esta 

questão está sanada, pois através da Câmara de Vereadores foi realizada 

emenda que altera acrescenta incisos a Lei Orgânica Municipal, lembrando 

que, esta emenda é valida para todas as gestões a partir de agora e consiste 

em um percentual de 1.2% sob o total do orçamento municipal, ou seja, após 

este acréscimo fica o Prefeito obrigatoriamente comprometido a realizar as 
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emendas propostas pelos Vereadores dentro da emendas 86/2015, por esta 

razão que os Vereadores voltaram a solicitar através de emenda a construção 

da ponte de quilombo e para o setor da saúde a Fundação Hospitalar apontou 

como sendo prioridade de aquisição um aparelho de endoscopia e um de 

colonoscopia, pois segundo o Diretor Técnico da fundação nenhum hospital da 

região conta com estes equipamentos, o Vereadora portanto aponta da grande 

importância que é a aquisição destes equipamentos. Passa a explanar sobre a 

aquisição do Poder Público Municipal de quatro novos caminhões para uso da 

Secretaria de Obras do Município relembrando que a Câmara de Vereadores 

através de votação aprovou neste ano de 2018 um projeto de lei que autoriza o 

Prefeito Municipal a requerer empréstimo junto ao Banco do Brasil no valor de 

até 1.500.000,00 (um milhão e quinhentos mil reais) sendo que todo os valores 

retirados precisam obrigatoriamente serem pagos até o final do mandato da 

gestão atual, o Vereador atenta que a compra dos quatro novos caminhões foi 

realizada através de dinheiro adquirido por este empréstimo, os veículos de 

passeio que foram adquiridos para uso da saúde e da assistência social foram 

adquiridos com recursos da própria secretaria de saúde, enfatizando que a 

participação de todos os Vereadores desta Casa Legislativa para que estas 

compras ocorram é importantíssima porque as liberações das verbas para 

suprir estas necessidades são feitas através da Câmara de Vereadores, 

salientando que o Prefeito Municipal necessita do aval da Casa Legislativa para 

suprir as demandas da população, diante de todo o exposto é que ele sempre 

reafirma que é de extrema importância que haja sempre um bom entendimento 

entre o Prefeito e os Vereadores do Município para que juntos encontrem as 

melhores soluções para os problemas do Município exemplificando o Município 

de Canela que conseguiu grandes recursos para investimento na rota 

panorâmica que será fundamental ao fomento do turismo da região, isso só 

ocorreu porque Executivo e Legislativo estiveram unidos na proposta com isso 

ele espera que Três Coroas se inspire no exemplo das cidades vizinhas e 

construa uma relação de parceria entre os dois poderes para que a cidade 

cresça cada dia mais. Agradece a presença de todos desejando que Deus os 
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acompanhe para que todos possam a cada dia fazer o seu melhor para si a 

para toda a comunidade, obrigado.  

O VEREADOR ROQUE WERNER, saudou os presentes. Inicia explanando 

que os Vereadores chegam na noite de hoje a metade do seu mandato como 

Vereadores, ou seja, os dois primeiros anos já se foram, ele faz uma pequena 

prestação de contas destes dois últimos anos dizendo que na campanha que 

ele fez juntamente com seus amigos e colegas que trabalharam com ele, ele se 

propôs a propor e votar bons projetos, aprovar leis e fiscalizar acredita ele sem 

muito alarde sem utilizar muito os meios de comunicação como internet, que 

tem feito o possível para concretizar isso porque fez várias indicações, 

participou junto com o Poder Executivo de vários projetos que aqui foram 

encaminhados analisando cuidadosamente cada um deles e a grande maioria 

tratava-se de projetos para melhor beneficiar a população sendo estes 

aprovados, diz sentir muito por ter sido derrotado quando entrou para 

tramitação nesta Casa um projeto que visava promover o comercio local e este 

foi rejeitado pela maioria, deixando-o com sentimento de derrota visto que este 

projeto poderia auxiliar significativamente no crescimento do comercio o que 

hoje aos poucos vem acontecendo, além disso ele acompanhou e fiscalizou 

várias obras e serviços desenvolvidos pela Prefeitura Municipal e como líder de 

bancada neste ano ele pode afirmar que 2018 foi um ano muito melhor para a 

Administração se comparado ao ano de 2017 porque nestes dois anos foi 

possível equilibrar as contas públicas, ele participa da Administração pública a 

mais de 28 anos e consegue identificar que está transição entre a gestão 

antiga e nova gestão a assumir teve que administrar uma situação muito 

complicada financeiramente pois havia sido deixadas dívidas que antes não 

eram tão altas, mas mesmo assim com o empenho dos Secretários, Prefeito e 

servidores foi possível conseguir equilibrar as contas, além disso ele acredita 

que algumas obras, serviços e investimentos foram executados todos em 

benefício da população, ele destaca algumas secretárias, a saúde 

principalmente aumentou o número de atendimentos porque com a grande 

quantidade de pessoas que ficaram desempregadas grande parte delas perdeu 

juntamente com o emprego o seu plano de saúde e com isso buscaram através 
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da secretaria de saúde os atendimentos do qual necessitavam, ainda, observa 

que a atenção que tem sido dada a Fundação Hospitalar proporcionou uma 

significativa melhora nos atendimentos prestados apontando que em média a 

Fundação realiza noventa atendimentos diários observando que sempre 

alguém sairá insatisfeito, todavia a melhora é visível, na educação com toda a 

estrutura que hoje Três Coroas, tem, em escolas infantis e fundamentais, em 

ginásios, mesmo assim está conseguindo manter isso, mantendo a qualidade 

da educação mesmo com o aumento da demanda além dos projetos paralelos 

que foram desenvolvidos que tem se destacado junto ao IDEB, nas Secretarias 

de Obras e Agricultura foram desenvolvidos com excelência os serviços de 

rotinas como conservação e manutenção de estradas, limpeza pública, 

manutenção da iluminação pública, recolhimento do lixo, no setor da agricultura 

o atendimento aos agricultores com a lavração, assistência e incentivo ao 

plantio, ou seja, sempre os Secretários e os servidores agindo de forma 

empenhada fazendo sempre o melhor por Três Coroas, na Industria Comercio 

Turismo e Esportes ele observa um trabalho bastante incessante em ir atrás de 

novos postos de trabalho, isto é algo difícil de se fazer, pois está muito 

complicado encontrar empresas dispostas a investir em Três Coroas, e, ele 

realmente observa que tanto o Prefeito como o Sr. Eraldo e o Sr. Jonas e 

tantas outras pessoas envolvidas estão indo atrás tendo e obtendo sucesso, 

talvez não o sucesso esperado, mas muita coisas estão sendo engatilhadas 

para que empresas venham para cá e Três Coroas possa oferecer uma maior 

gama de serviços com a instalação de novas empresas, destaca como maior 

investimento do Município para o ano de 2018 as câmeras de vigilância 

instaladas no Município, portanto além de Três Coroas se destacar em setores 

como a Educação passa a destacar-se no setor da segurança, um investimento 

muito alto que foi feito para que Três Coroas pudesse vigiar a cidade, inibindo 

que vândalos, ladrões e pessoas de má índole prejudiquem a cidade, então 

realmente isso merece um destaque muito grande, ele acredita ainda, que a 

Prefeitura Municipal em qualquer setor público, industrial e particular possa 

errar, pois erros acontecem, mas ele observa que em Três Coroas existem 

muito mais acertos do que erros e diz mais; se cada cidadão, cada pai, cada 
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servidor, cada trabalhador, cada Vereador, Prefeito, Governador, Presidente 

eleitos  fizer a sua parte é possível ter um Município, um Estado e um País 

melhor, reflete ainda, que tem esperança de que com o novo Presidente do 

Brasil eleito juntamente com o sua equipe o País será melhor a expectativa é 

grande e com certeza os eleitos irão trabalhar para que isso aconteça, assim 

como no Estados e nos Municípios. Explana que sendo está a ultima Sessão 

Ordinária do ano, ele deseja a todos os seus colegas e a todos os presentes 

nesta noite um Feliz Natal e um Ano Novo abençoado de sucesso e muita 

alegria.  

O VEREADOR ILÁRIO RELÁSIO BRINGMANN, saudou os presentes. Inicia 

explanando sobre as emendas apresentadas pelo Chefe de Secretária Sr. 

Claudio Hack, explicando que em todas elas há uma parceria entre ele e o 

colega Vereador Roque, ele não deseja deixar que passe em branco a 

oportunidade que tem em cumprimentar a pessoa da Sra. Rosane pela pessoa 

que ela é, lamentando a infelicidade do falecimento do Sr. Vadair, porque se 

ele está usando esta tribuna neste momento muito a Sra. Rosane e o saudoso 

Sr. Vadair o popular “Prefeito” fez para que hoje ele estivesse aqui, então com 

grande honra ele a cumprimenta publicamente dizendo que ela tem um lugar 

muito especial no coração dele e da sua esposa Sra. Denise, pois o senhor 

Vadair fez muito por eles e infelizmente veio a falecer, mas para o Vereador 

Deus chama os bons primeiro. Retoma um assunto do qual falou a duas 

sessões atrás ainda lá no Plenarinho da SMEC no qual ele enalteceu o 

trabalho que vem sendo desenvolvido pela administração na pessoa da 

Secretária de Educação Sra. Viviane e do seu Subsecretário Sr. Cláudio, pois 

ambos vem desenvolvendo um trabalho de destaque junto a Secretaria da 

Educação, na opinião do Vereador é preciso dar honra a quem tem honra e o 

Sr. Cláudio tomou a iniciativa de ir atrás e vasculhar os documentos nos quais 

encontrou um “leque” na lei, no qual ele montou um projeto por iniciativa dele 

que agora gera frutos e no começo do ano todas as escolas municipais estarão 

recebendo mobília nova, reitera os enaltecimentos ao Subsecretário Cláudio 

desejando que ele continue sendo abençoado por Deus porque ele ainda tem 

muito a somar pela comunidade três-coroense, voltando a parabeniza-lo pelo 
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trabalho que realiza juntamente com a Secretária da Educação Sra. Viviane. 

Explana que ele como Vereador do partido PSD tem obrigação de defender 

aqui nesta tribuna o Prefeito Municipal, pois este foi eleito pelo seu partido e 

isso é algo natural, citando também o colega Vereador Roque Werner que hoje 

é líder da bancada do PSD na Câmara de Vereadores cabendo mais a ele 

fazer parte, todavia ele foi eleito também pela comunidade não para dizer 

“amém” a todas as coisas, exemplificando que em sua casa muitas vezes ele e 

a sua esposa tem divergências fazendo um comparativo que assim também é 

na vida pública, pois muitas vezes aqui nesta tribuna ele criticou, mas já 

elogiou mais do que criticou, citando que ele precisa muitas vezes se 

posicionar e nem sempre a sua opinião ou o que ele acha é o melhor, pois aqui 

ele representa uma boa parte da comunidade e sempre irá procurar o que é 

melhor para a comunidade e em razão disso acabam ocorrendo divergências, 

deixa claro que ele não é contra a administração muito pelo contrário estão 

todos juntos no mesmo barco, quanto melhor for, melhor é para toda a 

comunidade, mas observa que é natural haver divergências em algumas 

questões e no entendimento dele isso lhe parece perfeitamente normal. Deixa 

votos para que todos tenham mais uma vez um belo ano e que Deus abençoe 

a todos, agradece a todos pela presença.  

A VEREADORA MARISA DA ROSA AZEVEDO, saudou os presentes. Inicia 

explanando sobre as pautas que irão hoje a votação, sendo uma delas o 

orçamento anual que teve um aumento de 4.77% em relação ao percentual 

deste ano obtendo também uma maior capacitada de investimento no 

Município com relação a este ano que é de 5.30%, com relação as emendas 

propostas por sete dos nove Vereadores, informa que ela juntamente com os 

colegas Vereadores Pedro e Francisco estiveram reunidos com a diretoria da 

Fundação Hospitalar Dr. Oswaldo Diesel para discutir o destino das emendas e 

na ocasião foi sugerido uma demanda que realmente irá atender não só as 

necessidades da comunidade três-coroense como de toda a região que é a 

aquisição de um aparelho de endoscopia e um de colonoscopia, estes são dois 

importantes equipamentos que estão faltando para que a Fundação fique 

melhor equipada e atender melhor a população, ainda, foi repassado aos 
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Vereadores que estes exames serão oferecidos pelo SUS porque atualmente a 

grande parte destes exames é feita de maneira particular, ou seja, são pagos, a 

outra emenda destinada pelos sete Vereadores incluindo ela é a emenda que 

destina verba para a construção da ponte de quilombo, uma demanda antigo 

ainda não atendida o que fez com que este grupo de Vereadores optasse por 

repetir a emenda, enfatizando tratar-se de uma demanda antiga pela qual eles 

não deixarão de lutar, observando que os Vereadores acabaram de fazer uma 

alteração na Lei Orgânica Municipal efetivando em nível municipal uma Lei que 

já era federal tornando as emendas 86/2015 impositivas, ou seja, o Prefeito 

terá que concretizar as emendas propostas está é a expectativa e esperança 

de todos os Vereadores que assinaram as emendas. Ainda na pauta de 

votação de hoje será votado o projeto que prevê o aumento das tarifas de 

iluminação pública situação que já vem sendo alertada a muito tempo pelo TCE 

– Tribunal de Contas do Estado, porque na realidade quando o Poder 

Executivo não cobra o que deve ser cobrado por certos serviços isso é 

considerado a chamada renúncia de receita, esta situação foi apontada e os 

valores precisam ser reajustados, porque hoje o que é recolhido referente a 

iluminação pública do Município tem uma defasagem de quase 50% e esta 

situação já vinha sendo protelada a muito tempo, mas finalmente o projeto que 

prevê os reajustes entrou para apreciação na Casa Legislativa e será votado 

hoje, porém a Vereadora atenta que o reajuste dos valores de contribuição 

residenciais mesmos as “grandes mansões” que existem em Três Coroas não 

chegarão a pagar pelo maior reajuste sofrido que ficou em R$49.38 (quarenta e 

nove reais e trinta e oito centavos), enfatizando que se tratar de um projeto de 

lei que eles precisam aprovar. Deseja a todos os presentes um abençoado 

natal e um ano novo feliz, e faz uma reflexão dizendo que se os sonhos de 

alguns não se concretizaram neste ano que passou que mesmo assim os 

agradecimentos a Deus devem ser feitos para agradecer tudo de bom que 

receberam, pois o que ficou para trás ficou, porque em 2019 tudo deve ser 

renovado com fé, esperança e retomada dos sonhos, de antemão ela já 

aproveita a oportunidade e convida a todos os presentes para a primeira 

Sessão Ordinária da Câmara de Vereadores para o exercício 2019 que será 
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realizada no dia 04 de fevereiro às 19:00h, agradece deixando um abraço 

carinhoso a todos.  

O VEREADOR HILÁRIO ILUIR BEHLING, saudou os presentes. Inicia 

explanado que faz suas as palavras do colega Vereador Chico em relação a 

Secretaria de Educação do Município parabenizando também a Secretária 

Viviane e o Subsecretário Cláudio pelo trabalho desenvolvido junto a esta 

secretaria, ainda dentro das parabenizações das Secretarias parabeniza o 

Secretário de Obras Sr. Gustavo que sempre procura atender aos pedidas das 

demandas municipais feitas pelos Vereadores, enfatizando que mesmo dentro 

das dificuldades enfrentadas ele sempre procura uma forma de resolver os 

problemas apontados.Com relação a questão levantada sobre as câmeras de 

vigilância terem sido o maior investimento que orgulha a administração deste 

Município, o Vereador aponta que este foi um investimento de R$1.536.000,00 

(um milhão quinhentos e trinta e seis mil reais), mas o qual ele também não 

pode deixar de lembrar que nem a metade deste tão grandioso investimento 

será pago pela atual administração, irá sobrar em torno de R$900.000,00 

(novecentos mil reais) neste contrato para o futuro Prefeito terminar de pagar, 

observando que se está é a maior obra desta gestão é preciso ter a clareza em 

explicar para a comunidade que será uma obra que deixará custos para as 

próximas gestões, que a obra precisava ser feita isso é inegável, mas também 

é inegável que os esclarecimentos sobre os custos totais e quem irá pagá-los 

também deve ser deixado as claras para toda a população, fala-se que o 

investimento foi feito apenas com recursos próprios e o Vereador questiona, 

que recursos próprios são estes que são parcelados em 60 meses, ou seja, 

deixará dividas para a próxima gestão, outra questão também levantada na 

tribuna na noite de hoje é que a cidade de Três Coroas está muito limpa e 

maravilhosa, e o Vereador relata que hoje mesmo foi parado por um senhor de 

92 anos e o questionou dizendo; ( — o que está acontecendo em Três Coroas 

que a nossa cidade está um lixo?), o Vereador diz que as podas não estão 

sendo recolhidas, as gramas públicas não estão sendo cortadas, os meio-fio 

públicos não estão sendo limpos, e também questiona que cidade limpa é está 

que a população não está conseguindo enxergar?, observando que para quem 
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não sai de casa ou passa só pela avenida ela está limpa, agora para aqueles 

que visitam os bairros e veem as necessidades que estes estão enfrentando a 

cidade esta repleta de problemas a resolver citando que o Prefeito foi até a 

casa de um determinado munícipe e disse que a estrada que da acesso a sua 

casa seria feita na semana seguinte, inclusive a máquina já estava na estrada 

principal e o cidadão em questão saiu e foi olhar e na verdade não havia 

máquina nenhuma na estrada principal, o Vereador cita que não tinha a 

intenção de usar a tribuna na Sessão Ordinária de hoje, todavia diz que quando 

começaram a falar “bobagens” antes dele ele não consegue “engolir isso a 

seco”, ainda, diz que é muito bom adquirir novos veículos para as secretarias 

de obras e saúde, mas também é preciso abrir os olhos para as preocupações 

internas como, por exemplo, que o posto de saúde precisa de profissional 

médico, lembrando que só no dia de hoje três munícipes entraram em contato 

com ele pedindo por consultas médicas e a solução foi pedir que as pessoas 

procurassem o atendimento hospitalar da Fundação Hospitalar, local em que 

na semana passada uma afilhada dele e do colega Vereador Irineu 

permaneceu por uma hora e meia sentada na recepção sem receber 

atendimento nem pela triagem não passou, este é o atendimento que a 

Fundação Hospitalar Oswaldo Diesel está prestando a população três-

coroense, identificando que a Prefeitura municipal “joga” a responsabilidade 

para a fundação alegando que ali há médicos que ali será resolvido os 

problemas para que a própria Prefeitura se livre de um problema, ele tem a 

opinião de que tem que se investir mais na contratação de profissionais 

médicos para atenderem nos postos de saúde e diminuir a receita dos 

repasses ao hospital, investindo e melhorando os atendimentos nos postos de 

saúde com efetivas contrações de médicos para que os atendimentos 

realmente aconteçam frente aos olhos da administração pública. Mas ele diz 

que nem tudo são críticas, está chegando o final o do ano e, ele quer desejar 

novamente a todos um feliz e abençoado natal um ótimo 2019 e que o ano que 

vem as demandas do Município de Três Coroas sejam realmente atendidas 

pela atual administração, porque eles não estão fazendo favor para nenhum 

Vereador e nem para a comunidade, eles precisam olhar para os bairros, olhar 



13 
 

para a comunidade para as reais necessidades não importando de quem venha 

o pedido para que seja atendida a demanda que a população necessita. 

Agradece a presença de todos desejando que voltem sempre.   

O PRESIDENTE VEREADOR IRINEU FEIER EM SUAS CONSIDERAÇÕES 

FINAIS; inicia agradecendo a cada um dos colegas Vereadores, enfatizando 

que para ele todos os Vereadores são iguais, tanto que ele lutou 

incansavelmente para que posição do plenário fosse alterada e todos 

pudessem ficar de lado a lado e de frente para a comunidade que os assiste e 

participa das Sessões Ordinárias desta Casa Legislativa, pois todos foram 

eleitos através do voto do povo, de forma igualitária sendo assim não deve o 

Presidente da Casa ser considera mais ou menos do que qualquer um dos 

Vereadores desta Câmara, o Presidente apenas ocupa durante um tempo 

determinado uma posição diferente no cargo mais é Vereador como qualquer 

outro, portanto ele agradece imensamente pela compreensão dos colegas, 

lembrando que estarão todos juntos para o próximo ano de trabalho e que 

todos apoiarão a nova Presidente Vereadora Marisa para que ela faça o melhor 

trabalho possível. Agradece a cada um dos presentes pela paciência que 

tiveram em permanecer na Sessão até o seu encerramento, reiterando os 

desejos para que todos tenham um abençoado natal um prospero ano novo, 

que possam todos estar juntos novamente que Deus permita que todos 

permaneçam unidos e trabalhando cada dia mais em prol do Município. 

Agradece desejando a todos uma abençoada noite.  

NA ORDEM DO DIA 

O Presidente colocou em discussão e votação os Pareceres e o Projeto de Lei 

nº 3.710 e aprovado por unanimidade. Colocou em discussão e votação as 

Emendas nº 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 

18, 19 e 20 ao Projeto de Lei Municipal nº 3.711, de 29.11.2018 e estas foram 

aprovadas por unanimidades. Colocou em discussão e votação a Emenda nº 

21, ao Projeto de Lei Municipal nº 3.711, de 29.11.2018 e esta foi aprovado 

com 2 votos contrários, dos Vereadores Roque Werner e Ilário Relásio 

Bringmann. Foi aprovado que as Sessões Ordinárias no mês de fevereiro de 

2019, serão nos dias 04.11.18 e 25. Não havendo mais nada a tratar encerrou 
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esta Sessão Ordinária convidando a todos para participarem da Sessão 

Ordinária no 04 de fevereiro de 2019, às 19:00h, no Plenário Pedro Lucas, Três 

Coroas/RS, 20 de dezembro de 2018.  

 

 

 


