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Ata nº 2.296, de 23 de outubro de 2017. 

40ª Sessão Ordinária 

Aos vinte e três dias do mês de outubro 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 Vice-Secretário Vereador 

Roque Werner. O presidente abriu a Sessão Ordinária saudando a todos os 

presentes, em especial aos pastores Vilson, da IECLB, Edson, Jonas e Airton, 

da IELB, André, da Batista e Wanderlei. O presidente colocou em discussão e 

votação uma por uma as atas 2.288 e 2.290 e uma por uma foram aprovadas 

por unanimidades. Colocou que em virtude da Tribuna do Povo hoje, onde 

temos a presença de vários pastores o momento espiritual não será feito.     

NA MATÉRIA DE EXPEDIENTE 

Of. nº 184, 18.10.2017, do Executivo Municipal em resposta ao Pedido de 

Informação nº 06; Indicação nº 091, Vereadores Irineu Feier, Marisa da Rosa 

Azevedo, Oneide Severina Petry, João Alberto Kunz, Pedro Senir Farencena e 

Hilário Iluir Behling, “Solicitam que se faça recapeamento na Rua Guilherme 

Franck e seja feito asfalto na Rua Jacob Herrmann, âmbar Ruas em Linha Café 

Baixa.”; Indicação nº 092, dos Vereadores Irineu Feier, PMDB, PSB, João 

Alberto Kunz, do PSDB, Pedro Senir Farencena, do PT, Hilário Iluir Behling do 

PSB, Marisa da Rosa Azevedo e Oneide Severina Petry, do PMDB, “Solicitam 

que se façam melhorias na travessa que liga a Rua Brasil e a Rua Kayser, ali 

onde fica a passarela que dá na Rua Rosalina Born.”; Indicação nº 093, dos 

Vereadores Irineu Feier do PMDB, João Alberto Kunz, do PSDB, Pedro Senir 

Farencena do PT, Hilário Iluir Behling, do PSB, Marisa da Rosa Azevedo e 

Oneide Severina Petry, do PMDB,” Solicitam que se faça uma limpeza no valo 

que passa pelo Loteamento da Selonir Bohrer em Linha Café.”; Indicação nº 

094, dos Vereadores Irineu Feier do PMDB, Hilário Iluir Behling do PSB, Pedro 

Senir Farencena do PT, Hilário Iluir Behling, PSB, Marisa da Rosa Azevedo e 

Oneide Severina Petry, do PMDB “Solicitam que se faça canalização em dois 

pontos no arroio da localidade de Furnas que liga a Rodeio Bonito.”; Indicação 

nº 095, dos Vereadores Irineu Feier, PMDB, João Alberto Kunz, PSDB, Marisa 

da Rosa Azevedo, e Oneide Severina Petry do PMDB, Pedro Senir Farencena, 
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PT e Hilário Iluir Behling, do PSB, “Solicitam que sejam asfaltadas as Ruas 

Amapá, Alziro Herrmann e Theobaldo Leller Sobrinho em Linha Café.”; 

Indicação nº 096, dos Vereadores, Irineu Feier, PMDB, Marisa da Rosa 

Azevedo e Oneide Severina Petry, PMDB, João Alberto Kunz, PSDB, Pedro 

Senir Farencena, PT e Hilário Iluir Behling, PSB,” Solicitam que seja recapeada 

a Rua Brasil entre a Serraria e a Rua Hermando.”; Indicação nº 097, dos 

Vereadores, Irineu Feier, PMDB, Marisa da Rosa Azevedo e Oneide. “Severina 

Petry do PMDB, João Alberto Kunz, PSDB, Pedro Senir Farencena, PT e 

Hilário Iluir Behling do PSB, Solicitam que se faça o bueiro na Rua Kayser em 

frente a Rua Ewaldo Krause.”.       

                                     NO HORÁRIO DE EXPEDIENTE 

O VEREADOR ROQUE WERNER saudou os presentes. Inicia relembrando 

que na semana passada na Sessão Ordinária do dia 16 de outubro a Colega 

Vereadora Camila, fez uma explanação sobre a questão do Projeto de Xadrez 

que é desenvolvido no Município, esclarecendo que após a leitura da carta de 

esclarecimento da Professora Ieda já ficaram sanadas algumas duvidas que 

possam ter perdurado, todavia ele como Secretário de Educação na época vem 

ressaltar toda a importância que esse projeto de xadrez teve nas escolas, pois 

durante muito tempo Três Coroas apenas participava dos campeonatos, mas 

não ganhava, mas atualmente Três Coroas está participando e está ganhando, 

ou seja, atualmente Três Coroas tem grandes resultados positivos no esporte, 

contudo faltou acrescentar aqui, que a Professora recebia salário por 

desempenhar esse trabalho junto aos alunos da Escola Olavo Bilac, o 

Vereador explica que ela recebia 8 horas semanais pagas, ou seja, ela não 

realizava o trabalho de forma voluntário ou gratuita, sendo paga para 

desempenha-lo, declarando que até o seu ultimo mês como secretário em 

outubro de 2015 a Professora recebei um salário de R$900,00 (novecentos 

reais) pelo desempenho da atividade, ela reitera a informação de que hoje a 

profissional é aposentada, mas segue dando andamento ao projeto, sendo 

contratada pelas Escola para dar seguimento ao xadrez nas Escola, ele 

esclarece que todos aqueles que acabam envolvendo-se em alguma atividade 

acaba usando um pouco do seu recurso próprio para “bancar” algumas coisas, 
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diante do exposto ele refere elogios ao trabalho que vem sendo feito, torce 

para que esse siga tendo êxito e melhorando cada vez mais o trabalho. 

Comunica que na semana passada na quarta e quinta-feira, esteve em Porto 

Alegra participando do Fórum de Vereadores, uma promoção da Federação 

Nacional dos Municípios, no sentido de engajar também os Vereadores junto 

com os Prefeitos para a questão municipalista, declara que hoje os recursos 

estão todos muito centralizados no Governo Federal, ficando os Municípios 

apenas com uma pequena parte de toda a arrecadação e muitos 

compromissos, portanto os Prefeitos já estão nessa “marcha”, Vereadores 

começam a engajar-se para que cada vez mais se olhe para os Municípios, 

para que esses possam desenvolver mais saúde, educação, segurança e bem 

estar para toda a sua população, o Vereador cita ser esse uma tarefa difícil, 

pois o Poder do Governo Federal é forte, “faminto por dinheiro”, mas unindo-se 

os Municípios começaram a buscar mais recursos para serem mais ouvidos 

para que as questões resolvam-se e aconteçam nos Municípios, ou seja, nas 

cidades em que as pessoas moram e não em Brasília/DF. Com relação à rota 

panorâmica, assunto já discutido por várias vezes aqui, ele cita que na semana 

passada no Congresso Nacional foram aprovadas as emendas e a rota 

panorâmica que liga Três Coroas a Canela, pelas estradas do interior, foi 

aprovada em 17 emendas conjuntas em nome de todos os Deputados 

Estaduais, mas relembra que essa não é impositiva, sendo apenas duas delas 

impositivas, explicando que uma emenda impositiva é que aquela que o 

Governo tem obrigação de pagar primeiro, ele informa que o Prefeito Orlando 

esteve em Brasília acompanhando a votação e pressionando os Deputados 

gaúchos para que se reforce cada vez mais esse grande compromisso, missão 

e sonho que todos eles têm, para que o projeto se concretize. Com relação à 

comemoração dos 500 anos da Reforma Luterana, o Vereador declara que isso 

é muito importante que aconteça, pois as instituições religiosas são formadas 

por seres humanos, mas entre humanos sempre existem problemas e erros, e 

graças a Deus que esse tipo de coisa acontece, porque onde há problemas as 

coisas começam a tomar um novo rumo fazendo com que sempre cresça o 

número de pessoas que pensam pelo melhor, explica que a reforma aconteceu 
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porque na época realmente essa se fez necessária enfatizando que ainda hoje 

acontece isso, mas com menos proporções, então ele aproveita o ensejo para 

parabenizar a Igreja Luterana Evangélica do Brasil, pelo trabalho que essa 

comunidade tem feito em Três Coroas, e ele é testemunha disso, pois na 

época em que foi Secretário pode observar como é importante o trabalho 

realizado pelos pastores nas escolas municipais e o quão importante é o 

trabalho dessas igrejas nas suas comunidades, pois na opinião do Vereador 

para uma pessoa sem fé sem religião falta-lhe algo para uma vida feliz, 

desejando que todos os envolvidos nessa Comunidade tenham muitos anos de 

sucesso e realizações, para que as pessoas possam realmente sentir-se 

unidas em comunidade e em Igreja, igreja essa feita por pessoas que erram, 

mas que acertam muito mais, parabenizando a todos os componentes, 

pastores e envolvidos com essa Igreja. Agradece a presença de todos.   

O VEREADOR PEDRO SENIR FARENCENA saudou os presentes. 

Primeiramente ele parabeniza a Colega Vereadora Camila, pelo ultimo dia do 

seu mês como Vereadora, pelas inciativas apresentadas e as indicações feitas, 

observando os setores que realmente necessitam de melhorias, desejando que 

surjam outras oportunidades para que a Colega possa mais uma vez 

desempenhar o trabalho que tanto deseja. Explana sobre a lombada eletrônica 

da ERS115 na saída do Bairro Quilombo, que está desligada há um mês, em 

razão do termino do contrato da empresa com o DAER, a informação que o 

Vereador tem até o momento é que o processo de licitação foi somente agora 

encaminhado para pelo órgão competente, ou seja, não se sabe por quanto 

tempo a lombada eletrônica naquele local ficará sem funcionar, não há 

previsão para que ela seja religada, diante disso o Vereador explica que os 

veículos que trafegam pela ERS115 e que já estão sabendo que a lombada 

encontra-se desligada estão atingindo a velocidade em torno de 80 a 60 km/h 

dificultando e tornando muito perigosa a travessia dos moradores de quilombo 

para cruzar para o outro lado da cidade ou para retornar para o bairro, 

agravando ainda mais o problema nos horários de pique, quando se encerrou o 

contrato da empresa anterior foi sugerido que fosse feito igual ao Município de 

Taquara e instalada uma sinaleira de quatro tempos isso facilitaria e tornaria o 



5 
 

transito mais seguro, todavia nada foi feito no local e hoje se volta a enfrentar o 

mesmo problema, ficando a população a mercê do transito violento. Comunica 

que hoje ele juntamente com o Presidente João estiverem em conversa com o 

Tenente Amadeus, ele deseja parabenizar toda a corporação, pois sempre se 

noticia tantos assaltos e violência na região, enquanto que Três Coroas pelo 

efetivo que tem hoje registram poucas ocorrências, ou seja, mantem-se fora do 

limite alto de violência que existe hoje em dia no país, ou seja, apesar do 

efetivo limitado o trabalho que vem sendo realizado pela polícia é muito bom, o 

Vereador cita um caso isolado ocorrido na localidade de Vale Real, em que 

ladrões disfarçados de vendedores de ovos, observavam as casas que 

apresentavam maior facilidade de serem assaltadas, mas reitera que se tratou 

de um caso isolado, mas o Vereador atenta da importância de se chamar a 

polícia quando algo parecer suspeito nem que seja somente para averiguação 

das pessoas, pois é dessa forma que a comunidade ajuda a polícia a combater 

o crime porque se a população não ajudar a polícia e polícia sozinha não 

consegue fazer tudo. Com relação à rota panorâmica ele salienta que essa é 

uma luta de muito tempo e que parece que agora está mais próxima de uma 

realização que vem muito a beneficiar o Município de Três Coroas, além de 

Canela e Gramado, ele diz que todos os Vereadores dessa Casa Legislativa 

emprenharam-se em cima desse assunto não sendo mérito desses ou daquele, 

e sim de todos, e também dos Prefeitos, principalmente do Prefeito de Canela 

Sr. Constantino que já vem elaborando o projeto há mais tempo, ele salienta 

que apesar da descrença e desconfiança política que há hoje, ainda existem 

políticos bons que estão lutando pelo povo, ele aproveita o ensejo para 

parabenizar a bancada gaúcha pela sua dedicação e persistência em colocar 

na pauta do orçamento a obra para efetivação da rota panorâmica, pois todos 

sabem que existem muitos políticos bons envolvidos em prol dessa demanda. 

Reitera as suas parabenizações aos membros da Comunidade Evangélica, 

pois sempre que cada um fizer a sua parte tudo ocorre da melhor forma.  

O VEREADOR HILÁRIO ILUIR BEHLING saudou os presentes. Inicia 

explanando sobre o assunto da rota panorâmica, enfatizando a importância de 

todos os Vereadores dessa Casa Legislativa terem se unido em busca de um 
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bem comum, ou seja, em prol desse projeto, que para alegria de todos foi 

recepcionado por todos os Deputados da bancada gaúcha, que também se 

uniram em prol da votação e aprovação da emenda que visa à concretização 

dessa obra. Comunica que na última quinta-feira esteve presença no evento 

chá desfile da AAPECAN lembrando que praticamente todos os Vereadores da 

Casa estavam presentes, ressalta que se tratou de um excelente evento que 

realmente produz uma mobilização da comunidade em prol dessas pessoas 

que tem sua saúde debilitada e lutam diariamente contra essa doença que é o 

câncer, ele enfatiza que a sociedade 12 de janeiro estava lotada, aproveita o 

ensejo para parabenizar a Vereadora Marisa que está sempre à frente das 

ações juntamente com todos os membros da AAPECAN. Comunica sua 

participação no evento da Escola Frederico Ritter na ultima sexta-feira à noite 

no sarau da escola, evento muito bem organizado pela diretoria e funcionários 

da Escola, enfatizando que o mais o tocou foi à efetiva inclusão de alunos com 

deficiência, citando uma aula que tem cegueira quase total, mas que estava no 

palco dançando com todas as outras crianças, também um aluno cadeirante, o 

Vereador ressalta que é de tamanha importância evidenciar quando a escola 

tem uma visão de não excluir nenhum aluno nem dentro de sala de aula e nem 

nos eventos promovidos pela escola, declarando que se sentiu muito feliz ao 

presenciar essas atitudes e acredita que essa é uma atitude que enobrece a 

escola e é preciso parabenizar toda a diretoria da escola assim como a 

Secretária de Educação pela realização desse trabalho diferenciado, 

lembrando que isso é muito importante para os alunos. Informa que também na 

sexta-feira esteve presente em uma reunião no Sindicato da Indústria 

juntamente com o Secretário da Indústria e Comercio do Município o também 

Vice-Prefeito Sr. Eraldo Araújo, em que o Poder Executivo juntamente com o 

Sindicato está mobilizando uma “feira do calçado”, que em um primeiro 

momento estaria programada para ocorrer nos meses de novembro e 

dezembro, informa que amanhã irá ocorrer outra reunião em que novamente o 

Vice-Prefeito estará presente, ele acredita que se trata de uma iniciativa muito 

boa, pois existe a necessidade de novas ideias, o objetivo é trazer para dentro 

do Município em parceria com as agencias de turismo os turistas que sobem 
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para a serra Gaúcha, lembrando que a política não é só feita de criticas, mas 

também de elogios e na opinião dele essa é uma iniciativa que trará ótimo que 

trará mais pessoas para dentro do Município para que esses turistas gastem 

aqui, refere que estão todos na torcida para que a iniciativa tenha sucesso, que 

grande parte das empresas tenha interesse em aderir a esse projeto e ele não 

fique somente na cobrança, mas que vire uma realidade. Agradece presença 

de todos, desejando que voltem sempre.   

O VEREADOR IRINEU FEIER saudou os presentes. Primeiramente ele deseja 

defender as indicações lidas na matéria de expediente, destacando duas delas, 

a solicitação para que seja canalizado o arroio que passa pelas estradas das 

furnas enfatizando que essa é uma obra importante porque a estrado que dá 

acesso ao local tem sido bastante usada inclusive o ônibus do transporte do 

colegial passa pelo local, ocorre que em dias com muita chuva o transporte não 

consegue passar em razão do acumulo de água, explica que já conversado 

sobre o assunto junto a Secretaria de Obras e espera-se que esse problema 

seja resolvido ainda esse ano, ou mais tardar no período das férias escolares, 

pois será exigido bastante serviço para conclusão dessa obra. Com relação à 

indicação relacionada ao loteamento em Linha Café mais precisamente na Rua 

Kaiser, ali existe um valo que atravessa toda a extensão da rua e a cada chuva 

forte que cai esse valo transborda inundando toda a rua e invadindo as casas, 

havendo residências em que tanto a estrutura das casas quanto os move e 

eletrodomésticos ficaram a estragar com as ultimas enchentes. Informa que na 

ultima quinta-feira esteve presente na reunião promovida pela vigilância 

sanitária municipal que visou esclarecer como serão realizadas as novas 

fiscalizações dos setores alimentícios, principalmente açougues, fiambrerias e 

frigoríficos, e ressalta que se a lei for aplicada pela fiscalização a letra do rigor 

ali apresentado, não há hoje no Município nenhum estabelecimento que 

comtemple as exigências ali descritas, e salienta que da maneira como a 

fiscalização ocorrer pouquíssimo desses locais se manterão abertos, e 

manifesta sua opinião para que mudança seja em longo prazo, pois não haverá 

estrutura financeira por parte dos proprietários em se adequar as exigências 

propostas na mudança de forma rápida. Destaca sua participação no evento 
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promovido pela AAPECAN na sociedade de Sander, classificando o evento 

como excelente não podendo ele deixar de parabenizar as pessoas envolvidas 

voluntariamente na organização do evento, ele registra que foi possível 

observar o quanto esse apoio para com as pessoas que enfrentam essa terrível 

doença é importante. Comunica participação no sarau da escola Frederico 

Ritter na ultima sexta-feira, destacando a forma carinhosa como foi feita a 

apresentação principalmente pelas crianças PCDs que necessitam tanto desse 

apoio sendo auxiliados pelos colegas de escola, parabenizando direção e 

professores pelo trabalho desenvolvido. Agradece a parabeniza aos trabalhos 

que vem sendo desempenhados pela Secretaria de Obras, pelas melhorias 

feitas nas ruas e estradas e pelas demandas atendidas. Deixa registrado um 

agradecimento aos bombeiros do Município pelo trabalho realizado para 

apagar o fogo que tomou conta das instalações do antigo, saltos sandense, 

incêndio ocorrido no último sábado, o Vereador cita que diversos bombeiros de 

outros Municípios estiveram envolvidos no trabalho para apagar as chamas e 

controlar o fogo, o trabalho estendeu-se da madrugada até o final da tarde de 

domingo, sempre dando prioridade a proteção das casas em volta evitando que 

essas também fossem atingidas pelo fogo, declarando que esse é um trabalho 

merecedor de todos os agradecimentos. Agradece a todas as Igrejas que vem 

realizando trabalhos comunitários no Município, declarando que tem certeza 

que o Município de Três Coroas ainda possui muitas coisas boas e positivas 

para oferecer a sua comunidade e graças às igrejas que estão fazendo isso 

acontecer realizando esse belo trabalho em prol da família que hoje está sendo 

tão banalizada por muitas pessoas, mas agradece que hoje existem igrejas que 

estão empenhadas trabalhando em prol do bem das famílias. Agradece a todos 

pela presença, desejando que todos tenham uma abençoada semana.  

A VEREADORA MARISA DA ROSA AZEVEDO saudou os presentes. Inicia 

informando aos presentes um dado preocupante que foi informado na ultima 

reunião do Conselho Municipal de Saúde, foi feito um levantamento que 

constatou de 2013 a 2015 ocorreu em Três Coroas mais óbitos de homens que 

sofriam de câncer de próstata do que de mulheres que estavam com câncer de 

mama, salientando que o índice foi bem grande, ela diz que os homens em 
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geral, deixando claro que não está generalizando, mas a maioria não tem o 

habito da prevenção refletindo que está na hora dos homens deixarem esse 

tabu de lado e começar a realizar exames preventivos servindo esse 

levantamento como um alerta a população masculina de Três Coroas, pois em 

relação à população do Município em geral o índice apresentado foi realmente 

muito alto. Com relação às informações divulgadas pelo Colega Vereador 

Hilário a Vereadora declara, que com absoluta certeza qualquer projeto que 

venha fomentar e aumentar o turismo dentro do Município de Três Coroas terá 

o integral apoio dessa Casa Legislativa, porque é realmente preciso olhar com 

outros olhos para a diversificação da economia local, buscando por uma fatia 

maior dos turistas que visitam a serra gaúcha buscando sempre novas 

alternativas, citando que uma delas é com certeza a rota panorâmica, porque 

turismo sempre é diversificação da economia e isso já é do conhecimento de 

todos, pois gera imposto, renda e emprego. Com relação às lombadas 

eletrônicas assunto abordado pelo Colega Vereador Pedro, ela confirma o 

termino do contrato agora no ultimo mês de julho, referindo acreditar que o 

novo processo de licitação será aberto por pregão eletrônico e, que todas as 

lombadas que compreende o trecho da ERS115 estão desligadas, refere 

realmente que a situação com relação a isso é complicadas e preocupantes. 

Agradece a Secretaria de Obras pelo inicio das obras de manutenção dos 

decks, as pinturas nas passarelas da diva e vilão, além dos bolsões da Rua 

Pastor Ross nos bloquetes também será realizado um trabalho de qualidade 

para evitar as infiltrações. Reitera e volta a cobrar a troca dos banners do 

pórtico de entrada da cidade na ERS115, porque agora está totalmente 

apagado. Comenta sobre o incêndio de grandes proporções ocorrido no antigo 

prédio dos saltos sandense, os dois pavilhões da empresa de reciclagem foram 

consumidos pelo fogo, o pavilhão ocupado pela empresa ENDUTEX foi salva, 

talvez haja uma pequena perda, mas nada significativo, a Vereadora ressalta 

que os bombeiros fizeram um excelente trabalho com reforço de vários outros 

Municípios, os bombeiros levaram 14 horas para controlar, apagar e fazer o 

recaldo do fogo, reitera os parabéns ao trabalho realizado pelos bombeiros, 

ainda, concorda com as declarações do Colega Vereador Pedro referindo que 
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todos os cidadãos tem sim que ajudar a policiar a cidade, lembrando que há 

duas semanas a policia civil realizou a prisão de dois meliantes por furto a 

residência, e ambos eram de outras cidades, pois ela acredita que todos como 

cidadãos precisam ajudar a proteger a comunidade, informando sempre que 

observar algo de estranho ou diferente. Parabeniza aos Deputados da bancada 

gaúcha que votaram a favor das emendas que favoreciam ao Estado do Rio 

Grande do Sul, informando que dentre as 17 emendas votadas por eles a rota 

panorâmica ficou em quinto lugar na votação apontando isso como um passo 

muito importante para que daqui em diante a obra se concretize, para que haja 

crescimento e desenvolvimento no Município de Três Coroas deixando um bom 

legado para as futuras gerações, considera que o turismo é realmente um 

excelente caminho. Sobre as novas regras apresentadas pela vigilância 

sanitárias para os estabelecimentos frigoríficos e semelhantes, a Vereadora 

reitera que as regras novas realmente são bem rígidas e que o prazo para 

adaptação deverá ser longo. Agradece a todos renovando o convite para que 

voltem sempre.  

A VEREADORA CAMILA DOS SANTOS saudou os presentes. Inicia 

relembrando que ver reunida aqui nessa noite todas essas lideranças religiosas 

e politicas lhe trazem muitas lembranças de sua infância, e reflete sobre a 

importância que é mostrar desde cedo as crianças determinados ambientes, 

pois isso a fez evoluir e crescer e se tornar a mulher que é hoje, ressaltando 

que politica e religião são duas coisas que precisam estar presentes na família. 

Diz estar vivendo hoje um grande misto de sentimentos porque hoje é a sua 

última Sessão Ordinária como Vereadora, agradecendo ao Colega Vereador 

Kiko da V8 por ter lhes dado à oportunidade de ocupar a cadeira do partido do 

PDT junto a essa Câmara pelo período de mês, ela declara que conseguiu 

fazer algumas indicações, mas que muito mais gostaria de ter feito, mas 

salienta que o tempo é curto e diz, que não só as suas indicações mais como 

também as dos colegas estão sendo entregues, os Vereadores no geral estão 

empenhando-se e trabalhando em prol da comunidade, mas devido à 

dificuldade financeira que atravessam hoje os Municípios de todo o país está 

realmente muito complicado concretizar as ideias propostas, mas ela reflete 
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também que vale dos Vereadores buscarem junto aos seus partidos e suas 

bancadas verbas para a concretização dessas indicações, ela de antemão já 

se compromete já se compromete a fazer sua parte continuando a pressionar 

os Deputados do seu partido. Ela declara que apesar de estar vivendo essa 

mistura de sentimentos sentem-se com o “dever cumprido”, pois como relatou 

em sua primeira Sessão, era um pedido de seu pai que ela fosse candidata a 

Vereadora e que ela jamais deixasse o partido PDT morrer dentro de Três 

Coroas porque ela sempre diz que nasceu e irá morrer dentro do PDT, ela está 

cumprindo suas promessas e dando sequencia ao partido dentro do Município. 

Ela aproveita a oportunidade para agradecer ao partido PDT, que ela considera 

uma família e sempre diz que o partido PDT não é um partido e sim uma 

família para todos os seus membros, reiterando seus agradecimentos a todos e 

declarando que seguem firmes e fortes. Com relação à rota panorâmica ele 

deseja fazer um pequeno comentário, ela diz ver esse projeto como um 

incentivo muito grande para os agricultores do Município, que são pessoas tão 

judiadas e que passam por inúmeras dificuldades principalmente com relação 

às condições climáticas, ela acredita que rota panorâmica irá facilitar o 

comercio dos produtos coloniais do Município. Retome seus agradecimentos, 

declarando que a experiência foi significativa e que os Vereadores jamais 

podem esquecer que eles são os “funcionários do povo” e que estão aqui para 

trabalhar para eles e por eles, aponta que o mês de outubro é sempre um mês 

importantíssimo por trazer diversos acontecimentos, principalmente 

relacionados ao outubro rosa, referindo à coincidência de pela primeira vez na 

historia politica do Município haver 1/3 de representantes mulheres na Câmara 

de Vereadores, relembra que o mês de outubro também marca a promulgação 

da Constituição Federal de 1988, no dia 05, e cita as palavras do saudoso 

Ulisses Guimarães em 27 de julho de 1988;” Viva a Constituição de 1988, viva 

o que ela vai defender e semear”, ela então refere que eles estejam ali para 

semear amor, trabalho e saúde, pois eles estão ai para isso. Conclui marcando 

a sua participação com a frase, “nós somos apenas funcionários do povo”. 

Agradece a presença de todos, desculpando-se pela emoção.   
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O PRESIDENTE VEREADOR JOÃO ALBERTO KUNZ EM SUAS 

CONSIDERAÇÕES FINAIS SOBRE A TRIBUNA; reitera as explicações do 

Colega Vereador Pedro, referindo e esclarecendo que a Câmara Municipal de 

Vereadores votou a favor sim do Projeto de Lei que visa autorizar o Prefeito a 

retirar valor em empréstimo junto ao Banco do Brasil, apenas a Câmara de 

Vereadores fez uma emenda de ressalva, ao projeto para que esse empréstimo 

tivesse obrigatoriamente que ser pago dentro da gestão do atual Prefeito, ou 

seja, a Câmara de Vereadores aprovou sim o projeto de lei, mas aprovou-o 

com uma ressalta através de emenda.   

         NA TRIBUNA DO POVO 

 O pastor Jonas Dolvistsch, veio falar sobre a Semana da Reforma 

Luterana. 

Com a palavra o Pasto; inicia saudando a todos os presentes. Diz ser uma 

honra muito grande poder ocupar essa Tribuna como representante do GEIC – 

Grupo Ecumênico de Igrejas Cristãs, que a mais de vinte anos existe e tem 

atuado aqui em Três Coroas sempre procurando ser parceiro da Administração 

Pública, envolvendo-se com as entidades e escola principalmente, sempre 

procurando envolver-se e participar de todos aqueles projetos, iniciativas e 

atividades que visem proporcionar uma melhor qualidade de vida a todos, ele 

identifica que o grupo de igrejas que comtempla o GEIC, congrega hoje em 

torno de seis mil pessoas, ou seja, cerca de 25% da população de Três Coroas 

frequenta uma dessas Igrejas participantes do GEIC. Ele reflete que de fato ser 

Igreja é envolver-se com pessoas, ir ao encontro das pessoas e assisti-las nas 

suas necessidades e assim cumprindo com a missão que Jesus confiou as 

Igrejas, de serem testemunhas de Jesus e anunciar o amor de DEUS 

manifestado na sua própria pessoa. Cita brevemente a ocorrência do Projeto 

Cristão que ocorre nas Escolas de todo o Brasil, levando para dentro das 

escolas um apoio muito bonito, refletindo uma transformação em todos que 

passam pelo projeto. A Igreja Evangélica em especial vive um momento muito 

especial, pois no próximo dia 31 de outubro estará sendo celebrados os 500 

anos da Reforma Protestante, movimento liderado por Martinho Lutero, mas 

que teve participação decisiva de muitas outras figuras religiosas, pessoas da 
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Igreja, bem como autoridades civis como Duques e Príncipes, varias 

celebrações estão acontecendo em todo o mundo em virtude dessa data 

histórica, lembrando essa grande obra histórica realizada por Deus através 

deste homem e que colocou Martinho Lutero como a terceira personalidade 

que mais influenciou a humanidade no ultimo milênio, porque a obra da reforma 

não se restringiu a questão religiosa, mas atingiram áreas politicas, 

econômicas e principalmente educacional, cita frases de Lutero sobre a 

Educação; “lugar de criança é na escola”; “quando a escola progride tudo 

progride”, refletindo que todos que passam pela escola progridem. Muitos 

eventos irão marcar a celebração, inclusive aqui no Município de Três Coroas 

irá ocorrer no dia 31 de outubro a Celebração do Culto Ecumênico que está 

sendo promovido pela GEIC e irá ocorrer no barracão evangélico de Sander, a 

partir das 20:00 horas, além de outras programações que marcarão as 

comemorações. Cita o projeto “Bíblia Manuscrita” que foi concluída esse mês e 

será entregue a biblioteca pública após o encerramento das celebrações. Há 

500 anos um monge agostiniano chamado Martinho Lutero no dia 31 de 

outubro fixa na porta da Catedral da principal Igreja de Wittemberg na 

Alemanha, as suas 95 teses, convocando o mundo acadêmico e religioso para 

um debate a respeito dos abusos que a Igreja de então, sua própria Igreja, 

especialmente destacando aquilo que a Igreja ensinava contrariamente a aquilo 

que é a essência do cristianismo, a maneira pela qual Deus aceita e perdoam 

os seres humanos, Lutero teve nas escrituras sagradas seus olhos abertos 

para a palavra verdadeira de Deus. Citando que a Igreja estava “vendendo” 

perdões, por isso Lutero muda, o Pastor compartilha algumas teses de Lutero, 

e sobre isso reflete que Lutero jamais quis causar uma ruptura com a Igreja e 

sim que a Igreja avalia-se com humildade as suas atitudes, colocando no 

centro de tudo Jesus e não as Igrejas, no entanto a sua intenção não foi 

ouvida, e com isso tornou-se inevitável à fundação de uma nova Igreja, vindo a 

se formar posteriormente a Igreja Protestante. Enfatizando que somente a 

Deus deve ser dada toda Gloria, pois foi Deus que levantou a todos os homens 

e não a Igreja pode encontrar a luza, mas a humanidade como um todo, acima 

de tudo eles celebram os 500 anos da Reforma para Glorificar a Deus.  E que 
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acima de tudo Jesus seja sempre o centro da vida de todos amigo e salvador, 

tendo-se a paz de Deus por meio do Perdão dos pecados, referindo que a 

maior autoridade é sempre a autoridade divina. Encerra com uma oração.  

Houve apresentação do Coral da IELB. 

Agradece a oportunidade de pode estar aqui nessa Sessão Ordinária na noite 

de hoje.  

             RESPOSTA A TRIBUNA 

O Vereador Irineu Feier; agradece e parabeniza a todo o trabalho que vem 

sendo feito pela Igreja, refletindo que todos precisam dos orientadores e 

pastores para nos mostrar o caminho correto que devemos seguir, cita uma 

mensagem; “se Deus nos desse o sol que nos merecêssemos, será que nós 

estaríamos vivos e conseguiríamos viver com isso?”. Deixando essa reflexão 

para todos os presentes.  

A Vereadora Marisa, parabeniza e agradece a presença de todos, refere que é 

católica, mas que sempre que pode participar dos eventos da Igreja Evangélica 

ela participa e acredita que Deus dá um dom a todos e esse deve ser usado 

em prol do bem comum, que todos como cidadão têm a sua parcela de 

obrigação junto à comunidade. Agradece também pelas lideranças que são 

despertadas dentro da Igreja.  

NA ORDEM DO DIA 

O Presidente informou que encaminhará as indicações 091, 092, 093, 094, 

095, 096 e 097. Colocou em discussão e votação os Pareceres e o Projeto de 

Leis 3.576 e foram aprovados por unanimidades. Colocou em discussão os 

Pareceres e o Projeto de Lei Municipal nº 3.568 e o Projeto de Lei foi 

REJEITADO por sete votos a um, com voto favorável ao Projeto do Vereador 

Roque Werner. O Presidente perguntou se havia algum impedimento sobre as 

sessões ordinárias serem nos dia 06, 13, 20 e 27, não havendo nenhuma 

objeção. Não havendo mais nada a tratar o Presidente convidou para a 

próxima Sessão Ordinária dia 06.11.2017 e encerrou está. Três Coroas/RS, 23 

de outubro de 2017.          

 


