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Ata nº 2.299, de 20 de novembro de 2017. 

43ª Sessão Ordinária 

Aos vinte dias do mês de novembro 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 Secretário Vereador 

Francisco Adams. O presidente abriu a Sessão Ordinária saudando a todos os 

presentes. Pediu ao chefe de Secretaria Sr. Claudio Hack para fazer a parte 

espiritual.     

NA MATÉRIA DE EXPEDIENTE 

Convite para o coquetel de lançamento da 13ª Copa Cidade Verde, dia 

27.11.2017, às 20:30min, no Centro de Cultura; Três Comunicados do Fundo 

Nacional de Desenvolvimento da Educação; Convite para Palestra com Marcos 

Ronsoni; Convite da Câmara de Igrejinha, para 23.11.207 às 18:00; Indicação 

nº 100, dos Vereadores Irineu Feier, Marisa da Rosa Azevedo, do PMDB, João 

Alberto Kunz, PSDB, Pedro Senir Farencena, PT, Hilário Iluir Behling, PSB e 

Francisco Adams, PDT, “Solicitamos que seja colocado na nova arte do pórtico 

de entrada de nossa cidade uma imagem como a da Igreja Evangélica de 

Confissão Luterana no Brasil, IECLB (A Igreja São João, ou Ritter Kirscher), do 

Bairro Eucaliptos.”; Indicação nº 101, das Bancadas do PT, PSDB, PSB, PDT e 

PMDB, “Solicitam que se arrume e dê continuidade à estrada que passa pelo 

aviário, passando pelas seguintes propriedades.”.                                  

NO HORÁRIO DE EXPEDIENTE 

O VEREADOR IRINEU FEIER, saudou os presentes. Primeiramente ele 

registra a gratidão da comunidade de Linha Café pelo bom atendimento que 

está sendo realizado no posto de saúde pelo novo profissional médico que está 

atendendo lá, estando grande parte da comunidade local muito satisfeita com 

esse atendimento, agradecendo então a Secretária de Saúde. Parabeniza o Sr. 

Riquelme Cruz, pela excelente oportunidade que tiveram em estão em estar 

presentes no ultimo sábado em seu show apresentado no Centro de Cultura do 

Município, identificando que Três Coroas têm muitos talentos e que é muito 

importante conhece-los. Registra ter tido hoje a oportunidade de conversar com 

o novo Secretário de Turismo e Comercio o Sr. Jonas Fetter, o Vereador 
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identifica que ele está com muita vontade de trabalhar, com isso acredita que o 

Município ganhar muito com esse jovem estando à frente desses trabalhos, 

evidenciando o Turismo e Comercio do Município. Elogia e parabeniza a 

Secretaria de Obras do Município pelo trabalho que vem sendo realizado nas 

estradas do interior, registra também que não recebeu até o momento 

nenhuma reclamação de falta de rosadas no interior, e identifica isso como algo 

extremamente positivo. Faz um convite para que todos participem do Baile de 

Kerb Rei dos Reis na Sociedade de Linha Café Baixa, na ocasião será 

escolhido o novo Rei dos Reis do Kerb, o evento acontece no próximo sábado 

e é organizado pela AREKERB. Agradece a presença desejando a todos uma 

abençoada semana.  

A VEREADORA MARISA DA ROSA AZEVEDO saudou os presentes. 

Primeiramente comunica sua participação no show de lançamento do CD do 

artista Riquelme Cruz, identificando ser esse um talento nato da cidade, ela 

dizem que o mais legal é ver todos os outros demais talentos de Três Coroas 

presentes lá também dando apoio ao Riquelme, formando sempre uma grande 

família e tocando músicas diferentes, refere que 20% da arrecadação do show 

serão revertidas pra entidade APAE do Município. Comunica participação na 

reunião do Conselho Municipal de Saúde referindo que teve o prazer de 

conhecer o novo Secretário da Saúde Sr. Luís Carlos Stuart Campos, 

identificando que o profissional possui bastante experiência na área, e 

realmente entende de políticas públicas de saúde, na oportunidade ela 

recolocou o pedido para que seja reativada a atividade dos agentes de 

endemias, mas ambos identificaram que os trabalhos dos agentes de endemias 

precisam persistir durante todo o ano, realizando sempre um trabalho de 

prevenção, com relação ao atendimento de um médico pediatra para 

atendimento em período integral no hospital e no posto de saúde, o Secretário 

diz que também está em busca de uma solução para esse problema, cobrou 

também a nomeação de um novo chefe de equipe do serviço de enfermagem, 

e foi informada por ele que ele já tem um nome para indicar, questionou 

também o modo de distribuição das fichas, citando que ele tem muito 

conhecimento sobre novas fontes de recursos, identificando que ele possui 
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muita capacidade acreditando que ele fará um excelente trabalho junto a 

Secretária de Saúde. Comunica que também esteve hoje em visita ao Tenente 

Amadeus, e diz que sabe o quanto é “chato” bater sempre na mesma tecla, 

porém ela gostaria que as câmeras de monitoramento nos pontos de fuga 

estivessem funcionando, para que o monitoramento fosse efetivo, ou seja, que 

sejam feitas as manutenções de pelo menos as câmeras que cobrem os pontos 

de fuga, principalmente nessa época de final do ano, identificando que o induto 

de natal prisional é sempre preocupante, principalmente na questão dos 

assaltos. Informa que esteve em conversa com o Sr. Jonas Fetter, voltando a 

reiterar que na opinião dela essa foi uma escolha muito acertada para o cargo, 

pois é um profissional dinâmico, que está disposto a trabalhar. Voltou a falar 

com o Diretor Presidente da EGR, e a reiterou os pedidos das faixas de 

segurança nas entradas dos bairros, em especial da vila shell, ainda, foi 

informada por ele que as placas de propagandas colocadas sem licenças as 

margens da ERS115 serão todas retiradas. Agradece a presença de todos.   

    NA TRIBUNA DO POVO 

Veio falar o Sr. Luís Carlos Roennau, cobre a Casa dos Artesãos. 

Com a palavra o Sr. Luís Carlos; saudou a todos os presentes, inicia 

identificando-se e informando ser um dos sócios fundadores da Casa dos 

Artesões de Três Coroas, conforme consta na ata de fundação desta, lavrada 

em 21 de novembro de 2011com todas as assinaturas dos sócios da casa 

ocorrem que nesse meio tempo, ele foi também convidado para fazer parte da 

associação belas artes, do qual ele também é sócio fundador. Ocorre que em 

outubro de 2015 após várias reuniões e discussões os artesãos que não faziam 

parte da casa foram incorporados a mesma, numa reunião para realização de 

eleições o diretor de Educação e Cultura empossou uma Presidente sem 

eleição, descumprindo o que pede o estatuto social da casa, sendo imposta 

essa presidência aos sócios e sem os outros membros da diretoria, ele explica 

que durante sua gestão a presidente pediu aos artesões recolherem dinheiro 

nas empresas para decoração de natal da casa do artesão, pedido aceito 

apenas por alguns, conseguindo arrecadar o dinheiro que por fim não foi 

declarado no caixa da casa, nem o valor da arrecadação, nem o valor gasto 
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com a decoração da Casa, durante a sua gestão foram apresentadas versões 

de prestações de contas incompatíveis, tanto nas anotações particulares, como 

nos livros caixa, além de atas com várias rasuras, em 16 de setembro de 2016 

foi feito um protocolo ao diretor de educação e cultura com várias 

reivindicações, inclusive as citadas anteriormente, em resposta ao protocolo o 

diretor convocou então uma reunião para discutir os assuntos, nesta reunião 

nada foi resolvido e nas demais também não, apenas desentendimentos, 

ofensas e ameaças; na eleição para a nova diretoria a presidente antiga negou-

se a assinar as regras da nova votação, e foram trazidas para as eleições 

pessoas que não residiam na cidade, sendo que essas votaram e foram eleitas 

para compor a nova diretoria, declara que em 30 de novembro de 2016 ele fez 

um novo protocolo para o setor jurídico da Prefeitura Municipal, sendo dada a 

resposta em 29 de dezembro; em que constava: fazer B.O na Delegacia e no 

Ministério Público, novamente eleição de nova diretoria, os erros nos livros 

caixas continuaram iguais e foram feitos gastos com advogados, contadores e 

cartório, tudo muito mal explicado, duas atas foram registradas em cartório sem 

a assinatura de seus associados mudando a data de fundação da Casa do 

Artesão, foram trocadas as fechaduras da casa. por três vezes, expulsão de 

membros e retirados valores de vendas sem as devidas autorizações, 

descontando mensalidades que não estavam atrasadas, comunicada a 

Secretária de Educação essa respondeu que deveria ser feito um B.O na 

Delegacia, o SR. Luís enfatiza todos foram feitos, e estão em seu poder para 

qualquer duvida, em razão desses acontecimentos vários artesões 

abandonaram a Casa e uma pequena fonte de renda, dos 28 artesões da casa 

restaram apenas 7, diante de todo o exposto ele vem a essa Casa pedir uma 

especial atenção aos Vereadores desse Município para com a Casa do Artesão 

de Três Coroas e também da Prefeitura Municipal. 

    RESPOSTA A TRIBUNA 

A Vereadora Marisa, inicia declarando que já estava por dentro de alguns dos 

problemas que estão ocorrendo, ela acredita que deva ser feito uma ampla 

reunião com todos os envolvidos, porque este ano realmente, foram somente 

queixas em cima da casa do artesão, ela disse que é necessário fazer um 
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confronto para resolver esses problemas. Pois a casa foi criada para dar força 

aos artesões, e com certeza esse problema precisa ser resolvido para que o 

trabalho dos artesões volte a funcionar com dignidade e qualidade. Agradece a 

coragem do Sr. Luís em vir até essa Casa relatar os fatos e denunciar o 

problema.  

O Vereador Hilário questiona se o problema já vem estendendo-se há mais 

tempo, sugerindo que é necessário um dialogo mais aberto e com soluções, 

afirmando é preciso uma solução, boa ou ruim, mas o problema precisa ser 

resolvido.  

O Vereador Roque, inicia explicando que em 2015 quando deixou a disposição 

seu Cargo como Secretário de Educação, ele não era diretor de cultura, deixa 

isso muito claro, informando que acompanhou de longe a situação, e sugere 

que se o grupo de artesãos que deixou a casa for um grupo grande, talvez eles 

pudessem procurar outro espaço alternativo para poder abrigar a todos, 

evitando que se coloquem mais tendas e se ocupe ainda mais o espaço da 

praça da praça pública, ou seja, que o grupo que deixou a atual casa, procure 

um novo espaço alternativo para esse novo grupo ampliando assim o espaço e 

abrindo para que novos artesões possam participar, mas ressalta que primeiro 

eles precisam procurar um entendimento entre eles.   

A Vereadora Oneide, questiona o artesão do porque dele ser contra o novo 

espaço feito para expor os artesanatos, e estipularem, dividindo as casa entre 

eles, ali seria um incentivo para ficarem mais visíveis e ter mais oportunidade 

de vendas. Essa é a sugestão da Vereadora, que cada um cuide da casinha 

que receber.  

O Vereador Irineu, diz que sempre é questionado sobre o porquê desses 

problemas estarem ocorrendo e o porquê de realmente a maioria ter sido 

afastado e que o problema está cada dia maior e é preciso resolver o problema 

com urgência, mas entre eles, de maneira que se entendam.  

NA ORDEM DO DIA 

O Presidente informou que encaminhará as Indicações nº 100 e 101. Informou 

que o Vereador Pedro Senir Farencena não compareceu devido a uma cirurgia. 

Pediu que os Vereadores se reunissem para analisar os Projetos na Casa. Não 



6 
 

havendo mais nada a tratar o Presidente convidou para a próxima Sessão 

Ordinária dia 27.11.2017 e encerrou está. Três Coroas/RS, 20 de novembro de 

2017.          


