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ATA Nº 016/2019 Da Sessão em Homenagem ao Cidadão Honorário Sr. 

AVELINO PEDRO KOEHLER - Realizada em 23/09/2019. 

Aos vinte e três dias do mês de setembro de dois mil e dezenove, às 17 horas e 30 

minutos (dezessete horas e trinta minutos), reuniram-se em Sessão Ordinária, na 

Sede do Poder Legislativo, os seguintes Edis: ADEMAR JACÓ HAHN, 

ADRIANA T. MÜHL NEUHAUS, AUGUSTO JULIANO LISKA, IRNO 

LAVALL, MARCIO HOWE e MARCIO PINTO DA SILVA. A Sessão foi 

aberta pelo Presidente Vereador MARCIO PINTO DA SILVA que 

primeiramente saudou os representantes do Poder Executivo, Srs. Vereadores e 

demais presentes, declarando aberta a presente Sessão de Homenagem ao Sr. 

AVELINO PEDRO KOEHLER exemplo de vida e honestidade. Cumprimentou 

e agradeceu à presença do homenageado, dos familiares e comunidade. Logo após 

convidou o Sr. Prefeito Municipal CLÁUDIO AFONSO ALFLEN e o Sr. 

AVELINO PEDRO KOEHLER para compor a mesa. Dando continuidade com a 

Sessão Solene, convidou a todos para se posicionar em pé para ouvir o Hino 

Nacional Brasileiro. Na sequência abriu-se a Cerimônia de Homenagem, e dessa 

forma o 2º Secretário Ver. AUGUSTO JULIANO LISKA fez a abertura do espaço 

e em seguida fez a leitura do Histórico do Sr. AVELINO PEDRO KOEHLER (78 

anos), nascido em 06 de julho de 1941, casado com a Sra. SANTA ELENIR DA 

SILVA KOEHLER (75 anos), nascida em 05 de fevereiro de 1944, casados há 60 

anos, tiveram 8 filhos, 25 netos e 18 bisnetos. O Pastor AVELINO chegou em 

Victor Graeff em 25 de junho de 1991, com a missão de fazer o Evangelho e 

cuidar da Igreja Evangélica Assembleia de Deus, em 31 de junho de 1991, 

começou a cuidar da Igreja Evangélica Assembleia de Deus. No mês de março do 

ano de 2014, se Jubilou, ao todo foram 23 anos como pastor em nosso município, 

e além disso também foi presidente da Igreja Evangélica Assembleia de Deus em 

Não-Me-Toque.  Logo após Presidente convidou o Ver. ADEMAR JACÓ HAHN 

para prestar sua homenagem ao cidadão, momento em que o Edil contou que 

conhece o Pastor desde a sua chegada no município e que desde aquela época o 

admira pela sua serenidade, e por ser uma pessoa tranquila e serena, sempre 

preocupado com todas as pessoas, e esse foi o motivo da iniciativa de prestar esta 

homenagem sincera e justa, prestada de coração, para demonstrar todo seu carinho 

pelo Sr. AVELINO PEDRO KOEHLER. Destocou que em vários momentos 

difíceis de sua vida, ouviu palavras de consolo do Pastor. Finalizou dizendo que 

seu Sr. AVELINO pode sempre sair de casa de cabeça erguida, pois cumpriu sua 

missão como pastor e como cidadão, e que é uma alegria muito grande ter sido 
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.................................continuação da ATA Nº 016/2019 – De 23/09/2019. 

aprovada a sua sugestão por unanimidade, e hoje receber o Pastor Jubilado na 

Sede do Poder Legislativo para receber esta justa e singela homenagem. Além 

disso o Edil também deixou registrado que o Ver. PAULO LOPES GODOI não 

pode se fazer presente por motivos profissionais, mas que o colega também apoiou 

a realização desta homenagem. Logo após o Presidente do Poder Legislativo 

passou a palavra ao Homenageado Sr. AVELINO PEDRO KOEHLER ou 

representante da família para fazer o seu pronunciamento, e dessa forma, o filho 

do homenageado Sr. ELIEL KOEHLER agradeceu em nome da família a 

homenagem da Câmara de Vereadores prestada ao seu pai e a iniciativa do Ver. 

ADEMAR JACÓ HAHN. Também agradeceu a Deus por mais este tempo de vida 

que está sendo dado ao seu pai, visto que a poucos dias atrás o mesmo estava com 

a saúde bem debilitada, e que com certeza ainda possui alguma missão para 

cumprir na família e na sociedade. Finalizou dizendo que seu pai realmente é um 

exemplo de honestidade e seriedade, sempre com palavras de conforto e 

esperança. Na sequência o Ver. ADEMAR JACÓ HAHN fez a entrega da placa 

ao homenageado e a esposa do Edil Sra. SILVANA HAHN entregou de presente 

flores para a esposa do Sr. AVELINO PEDRO KOEHLER, a Sra. SANTA 

ELENIR DA SILVA KOEHLER. Logo após o Presidente abriu o espaço para o 

pronunciamento dos vereadores inscritos, utilizaram o espaço para prestarem suas 

singelas palavras ao homenageado, demonstrando reconhecimento, respeito e 

satisfação ao homenageado, a Verª. ADRIANA T. M. NEUHAUS e o Ver. 

ADEMAR JACÓ HAHN. A Verª. ADRIANA T. M. NEUHAUS aproveitou o 

momento para contar como conheceu o Pastor e sua esposa, e mencionou que sua 

mãe foi amiga de infância da esposa do Pastor, e isso faz com que ela tenha uma 

relação de amor com a família. Destacou que sempre que se fez presente em algum 

culto realizado pelo Pastor sempre se sentiu mais perto de Deus, e que as palavras 

de conforto do Pastor sempre foram importantes para muitas pessoas, da mesma 

forma que foi para a Edil em momentos difíceis. Agradeceu todas as palavras de 

conforto recebidas do Pastor e agradeceu a Sra. SANTA ELENIR S. KOEHLER, 

por sempre o acompanhar, pois sempre ao lado de um grande homem, a uma 

grande mulher. Finalizou destacando a presença do homenagem, e parabenizando 

o mesmo pela sua atuação no município e pela sua grande família. O Ver. 

ADEMAR JACÓ HAHN também aproveitou espaço para fazer referência a Sra. 

SANTA ELENIR S. KOEHLER, que também sempre esteve ao lado com 

palavras de conforto as pessoas, nos momentos de dificuldades. Mencionou que 
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.................................continuação da ATA Nº 016/2019 – De 23/09/2019. 

também se espelha muito em sua mãe que sempre foi baseada na fé. Finalizou 

dizendo que a consideração pela família não é de hoje e encerra dizendo mais uma 

vez que a homenagem foi mais do que merecida, simples e sincera. Logo após o 

Sr. Prefeito Municipal CLÁUDIO AFONSO ALFLEN também fez seu 

pronunciamento em homenagem, destacando esse momento muito especial e 

importante para o nosso município. Na condição de prefeito municipal, ressaltou 

que para o município de Victor Graeff, é uma alegria, um privilegio e acima de 

tudo uma honra, ter uma pessoa como o Sr. AVELINO PEDRO KOEHLER em 

nosso meio. E que certamente veio ao nosso município para cumprir uma grande 

missão e que todo o bem prestado retornará em dobro. Finalizou elogiando o 

Pastor pela família construída. Parabenizou a iniciativa dos vereadores, e 

comentou ao Ver. ADEMAR JACÓ HAHN pela sua escolha, pois o Pastor 

AVELINO PEDRO KOEHLER, é uma pessoa que possui um grande papel em 

nossa sociedade. Para encerrar destacou que o homenageado é um homem do 

bem. Para finalizar o Presidente convidou a todos para se posicionar em pé para 

ouvir o Hino do Município. Por fim o Presidente Ver. MARCIO PINTO DA 

SILVA, fez seu pronunciamento, agradecendo a presença de todos e também a de 

Deus, e declarou encerrada a Sessão Solene ao Sr. AVELINO PEDRO 

KOEHLER que contou com a presença de: Daniela Nodari, Cláudio A. Alflen, 

Jaime R. Bergmeier, Roberto Dahm, Iraci Mühl, Marcos Vieira, Bárbara Born, 

Rosmari Muneroli, Silvana Hahn, Álvaro Garcia, Rafaella Pinto, Jacira Koehler, 

Débora Koehler, Willian Bergmeier, Clair Koehler, Joel Koehler, Willian 

Koehler, Kelly Koehler, Elenir Koehler, Eliel Koehler, Elenice Soares, Jussara 

Koehler, Jediel da Rosa Soares, Emerson G. Koehler da Silva, Jaqueline Kroessin, 

Raquel Koehler, Antônio Soares, Elisabete Pedroso, Ilaine Ellvanger, Nair 

Kidner, Irani Silveira, Fábio Ribeiro, Manuela a. Ribeiro, Rita Vasconcelos, João 

da Rosa.  Câmara Municipal de Vereadores – Victor Graeff/RS, aos 23 dias do 

mês de setembro do ano de 2019././././././././././././././././././././././././././././././././././././ 

 

MARCIO PINTO DA SILVA                         AUGUSTO JULIANO LISKA  

               Presidente              2º Secretário 
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