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ATA Nº 1.975/2017 – DA PRIMEIRA SESSÃO SOLENE DO PRIMEIRO PERÍODO
LEGISLATIVO DA DÉCIMA SEXTA LEGISLATURA, em 08.03.2017.
Aos oito dias do mês de março do ano de dois mil e dezessete, nas dependências da Câmara de
Vereadores de Ibirubá, às dezenove horas e quinze minutos, foi constatada a presença dos
vereadores: Silvestre Antônio Rebelato, da Bancada do PMDB; Dileta de Vargas Pavão das
Chagas, Giovani Moacir Diesel e André O. Ferreira, integrantes da Bancada do PP; Oneide
Neuland e Patrícia Sandri, integrantes da Bancada do DEM; Henrique A. Hentges e Dácio A.
Moraes, integrantes da Bancada do PT; Vagner Oliveira, da Bancada do PRB, Leonardo Fior, da
Bancada do PTB e Marcelo A. Dellay, da Bancada do SD-Solidariedade. Antes de iniciar a sessão
foi feito os Atos de Posse do vereador Marcelo Antônio Dellay. Desta forma, a Presidente pediu
para que o Secretário Vagner procedesse a leitura do Pedido de Licença Gestante da vereadora
Jaqueline Brignoni Winsch, por quatro (04) meses, a partir do dia primeiro (1º) de março do
corrente ano, e das convocações dos suplentes, levando em consideração que o primeiro (1º) e
segundo (2º) suplentes já estavam no exercício da vereança, a treceira (3ª) suplente Carlota E.
Artmann informou que no momento não assumiria por estar exercendo o cargo de Secretária
Municipal da Saúde, e então assumiu a titularidade o quarto (4º) suplente de vereador Marcelo A.
Dellay, sendo que foi realizada a leitura do Termo de Posse do mesmo. A Presidente Dileta
convidou o vereador Marcelo Antônio Dellay para se posicionar em frente a Mesa para prestar seu
juramento, e em seguida, após ser declaro empossado, a Presidente convidou o mesmo para ocupar
sua cadeira junto aos demais vereadores. De imediato a Presidente Dileta deu início a Sessão
Solene de homenagem ao Dia Internacional da Mulher, conforme convocação feita anteriormente,
ocasião em que foram homenageadas onze (11) mulheres de reconhecido destaque na sociedade,
como forma de reconhecimento aos relevantes serviços prestados à comunidade ibirubense. Foram
convidados para formar a Mesa Oficial: Excelentíssimo senhor, ABEL GRAVE, Prefeito
Municipal de Ibirubá; Excelentíssima Senhora, FABIANA RITTER ALVES GRAVE, 1º Dama
Municipal; e a Excelentíssima senhora, DINÁ ROSA AROLDI, Delegada de Polícia de Ibirubá.
Posteriormente a Presidente Dileta fez a apresentação das homenageadas da noite que estavam
sentadas nos lugares de destaque e honra: Senhora, ANTONINHA VENTURINI DE
OLIVEIRA, indicada pelo vereador Dácio Azevedo Moraes; Senhora, CECÍLIA CARMELA
SCHWEIG, indicada pela vereadora licenciada Jaqueline Brignoni Winsch e pelo vereador
Marcelo Dellay; Senhora, ELIONE MARIA CONTERNO DA SILVA, indicada pelo vereador
Henrique Antônio Hentges; Senhora, ELOÍ FERNANDES DE SOUZA, indicada pelo vereador
Vagner Oliveira; Senhora, LIZIANE FRÁ, indicada pelo vereador Leonardo Fior; Senhora,
LORI WILSMANN VON GRAFEN, indicada pelo vereador André Ferreira; Senhora,
MÁRCIA VARGAS BORN, indicada pelo vereador Giovani Moacir Diesel; Senhora, MARIA
LUIZA OLIVEIRA DE SOUZA, indicada por mim, vereadora Dileta de Vargas Pavão das
Chagas; Senhora, NILVE CIPRANDI, indicada pelo vereador Oneide Neuland; Senhora, ROSA
MARIA BRUNE, indicada pelo vereador Silvestre Antônio Rebelato; e Senhora, THEREZA
MENEZES MÜLLER, indicada pela vereadora Patrícia Sandri. Em seguida a Presidente
convidou todos os presentes para a execução do Hino Nacional. Dando continuidade a Presidente
falou sobre o objetivo da Sessão Solene que é de homenagear mulheres que prestaram ou prestam
trabalhos voluntários em benefício da comunidade, bem como àquelas que exercem funções
profissionais e se destacam no desenvolvimento do Município, seja no meio urbano ou rural,
indicadas pelos (as) vereadores (as). Desta forma, convidou a todos para assistirem um vídeo que
traduziu um pouco da importância deste dia, e ao mesmo tempo transmitiu todo o carinho,
admiração e respeito que possuem em relação a todas as mulheres. Posteriormente, a Presidente
Dileta disse que é com enorme satisfação que registram nesta Sessão a “IMPORTÂNCIA DA
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MULHER”: Mulher geradora da vida, guerreira, batalhadora, ao mesmo tempo meiga, carinhosa e
companheira. Fonte de luz, incansável nos compromissos diários, muitas vezes trabalha fora e
ainda cuida da casa, dos filhos e do companheiro, sempre com um sorriso no rosto, uma palavra de
conforto e um brilho especial no olhar! A mulher está sempre presente no cotidiano de todo
homem, seja como mãe, avó, tia, irmã, amiga, filha, professora ou companheira. Podemos
considerar a mulher como um benefício da vida, que dá sentido a existência, cuida de todos com
amor, trabalha com seriedade e competência, e ainda tem no coração muita bondade e uma imensa
sinceridade. Enfatizou que nos sentimos honrados em poder homenageá-las neste dia especial. A
Presidente solicitou que o Secretário Vagner fizesse o registro das autoridades presentes: Sr.
Valdir Olavo Lagemann, Secretário Municipal da Administração e Planejamento; Sr. Olindo de
Campos, Secretário Municipal da Indústria, Comércio e Empreendimentos; Srª Mariana Ribas
Moraes, Secretária Municipal de Educação, Cultura, Turismo e Desporto; Srª Fabiana Ritter Alves
Grave, Secretária Municipal do Trabalho, Assistência Social e Habitação; Presidentes das
Associações de Bairros de Ibirubá; Diretoras das Escolas Municipais e Estaduais; Srª Normélia
Maria Müller, Presidente do Conselho do Idoso e Presidente do Lar do Idoso Aconchego; Sr.
Telmo Pedrinho Prass, Presidente da ACISA; Srª Denia Moreira, representante do Hospital Annes
Dias; Presidentes e membros de Conselhos Municipais; Representantes da Comunidade
Evangélica, Católica, Luterana e Assembleia de Deus; Presidentes dos Diretórios Municipais de
Partidos Políticos; Sr. Paulo Zanela do Banrisul; Srª. Nelci Elsa Kanitz, ex-vereadora, exPresidente desta Casa, e uma das proponentes desta Sessão Solene; Srª Eliane Güntzel,
representante AGCO; dos familiares das homenageadas, amigos e colaboradores; da imprensa e
comunidade em geral. Dando sequência a Presidente anunciou o início da audição dos currículos
(anexos) das homenageadas, seguindo a ordem alfabética dos nomes das homenageadas, sendo
que posteriormente foi procedida a entrega dos troféus de homenagem. Aproveitou a oportunidade
para agradecer o publicitário Junior Knoff, que gentilmente produziu o vídeo e fez a gravação do
áudio dos currículos. Primeiro currículo da Srª ANTONINHA VENTURINI DE OLIVEIRA,
indicada pelo vereador Dácio Azevedo Moraes, sendo que este fez a entrega do troféu de
homenagem a Srª. ANTONINHA VENTURINI DE OLIVEIRA. Segundo currículo da Srª
CECÍLIA CARMELA SCHWEIG, sendo que a Presidente convidou o vereador Marcelo Dellay
para fazer a entrega do troféu de homenagem para a Srª CECÍLIA CARMELA SCHWEIG.
Terceiro currículo da Srª. ELIONE MARIA CONTERNO DA SILVA, sendo que a Presidente
convidou o vereador Henrique Antônio Hentges para fazer a entrega do troféu de homenagem
para a Srª ELIONE MARIA CONTERNO DA SILVA. Quarto currículo da Srª. ELOÍ
FERNANDES DE SOUZA, sendo que a Presidente convidou o vereador Vagner Oliveira para
proceder a entrega do troféu de homenagem para a Srª ELOÍ FERNANDES DE SOUZA. Quinto
currículo da Srª LIZIANE FRÁ, sendo que a Presidente convidou o vereador Leonardo Fior para
fazer a entrega do troféu de homenagem para a Srª LIZIANE FRÁ. Sexto currículo da Srª LORI
WILSMANN VON GRAFEN, sendo que a Presidente convidou o vereador André Ferreira para
fazer a entrega do troféu de homenagem para a Srª LORI WILSMANN VON GRAFEN. Sétimo
currículo da Srª. MÁRCIA VARGAS BORN, sendo que a Presidente convidou o vereador
Giovani Moacir Diesel para fazer a entrega do troféu de homenagem para a Srª MÁRCIA
VARGAS BORN. Oitavo currículo da Srª. MARIA LUIZA OLIVEIRA DE SOUZA, sendo
que a Presidente pediu licença a todos para que ela pudesse fazer a entrega do troféu de
homenagem à Srª. MARIA LUIZA OLIVEIRA DE SOUZA. Nono currículo da Srª. NILVE
CIPRANDI, sendo que a Presidente convidou o vereador Oneide Neuland para fazer a entrega do
troféu de homenagem para a Srª NILVE CIPRANDI. Décimo currículo da Srª ROSA MARIA
BRUNE, sendo que a Presidente convidou o vereador Silvestre Antônio Rebelato para fazer a
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entrega do troféu de homenagem para a Srª ROSA MARIA BRUNE. Décimo primeiro currículo
da Srª THEREZA MENEZES MÜLLER, sendo que a Presidente convidou a vereadora Patrícia
Sandri para fazer a entrega do troféu de homenagem para a Srª THEREZA MENEZES
MÜLLER. Dando continuidade a Presidente, vereadora Dileta de Vargas Pavão das Chagas,
anunciou o início das manifestações, iniciando pelos vereadores, num espaço de três minutos.
Desta forma, convidou para fazer seu pronunciamento o vereador DÁCIO AZEVEDO
MORAES, do PT: Cumprimentou a todos. Falou que no dia oito de março, quando é realizada a
homenagem comemorativa ao dia da Mulher na Câmara Municipal de Vereadores, disse que se
manifesta em reconhecimento ao trabalho e dedicação de todas as mulheres, e como exemplo citou
o trabalho das enfermeiras, que pela sua essência de trabalho, que é peculiar a mulher, dedicando
seus esforços em melhorar as condições de vida e bem estar do próximo, que merecem toda a
consideração. Disse que muitas vezes a necessidade de lidar sem preconceito, com pessoas cujo o
corpo humano é degradado pela idade já vivida ou pela enfermidade, que elas sempre agem com
muita dedicação e sem reserva alguma, exemplo vivo e atuante da grandeza das mulheres. Disse
que por essa razão convidou uma enfermeira, não por ser enfermeira, mas por representar a
dedicação da mulher no cuidado ao próximo, independente de qualquer vínculo, elas trabalham
sempre neste sentido a vida inteira e é uma peculiaridade não só das enfermeiras, mas de todas as
mulheres, no cuidado com a família, com os vizinhos, enfim até com as pessoas que as vezes não
conhecem, está relativo a grandeza das mulheres. Disse que através desta profissão, saúda todas as
outras, assim como as professoras, médicas, advogadas, fisioterapeutas, psicólogas e tantas outras
profissões. Disse que as donas de casas, aquelas que cuidam de outras pessoas, as mulheres que
não tem profissão, que pelo fato de ser mãe, avó, tia, irmã, amiga, vizinha, colegas, que com
certeza são mulheres muito especiais merecem homenagem todos os dias. Disse que a Câmara de
Vereadores de Ibirubá que promoveu a sessão em homenagem ao Dia da Mulher neste dia oito de
março, nossa intenção seria melhor contemplada se pudessem render igual distinção a cada uma
ou a inúmeras mulheres, mas que apenas uma indicação por vereador é permitida. Disse que as
convidaram para representar a todas mulheres de todas as atividades do Município e lembrou
daquelas mulheres que trabalham no Hospital Annes Dias, e que indicou a amiga, colega e
profissional, a quase trinta anos de dedicação, a grande pessoa que é a Enfermeira Antoninha
Venturini de Oliveira, que é enfermeira chefe do Hospital. Disse que na pessoa dela homenageia
todas as mulheres do Município, do Estado e do Brasil. Posteriormente a Presidente convidou para
fazer seu pronunciamento o vereador MARCELO ANTÔNIO DELLAY, do SD: Cumprimentou
a todos, em especial as mulheres homenageadas, as mulheres presentes e a todas as mulheres da
nossa comunidade. Destacou que está assumindo a cadeira da vereadora Jaqueline Brignoni
Winsch, a qual deixou uma mensagem em homenagem a todas as mulheres: “Gostaria de
expressar neste momento especial as homenageadas, que hoje representam todas as mulheres
ibirubenses, o sentimento de alegria, de plenitude da dignidade feminina, pela ação de cada uma
de vocês, bravas mulheres que conquistaram seus espaços. Faço um registro especial à Cecília
Schweig, minha homenageada, conterrânea da Linha Oito, que com muito orgulho afirmo ser uma
mulher de grande personalidade, de fibra, de coragem e de um grande coração. Formou uma
maravilhosa família, construiu uma bela carreira no magistério e há anos realiza inúmeros
trabalhos voluntários na nossa comunidade, em especial com crianças e adolescentes. É, sem
sombra de dúvida, uma mulher que faz a diferença, lutando por ideais justos e solidários. Obrigada
Cecília por você existir! Que as mulheres permaneçam lançando um sábio olhar sobre as batalhas
que ainda precisam ser vencidas, em busca da igualdade e da justiça social”. Para finalizar fez uma
homenagem às seis (6) mulheres que precisava agradecer por tudo que lhe fizeram, sendo sua mãe
Edima, suas irmãs Marli e Marina, sua filha Bruna e sua namorada Luciane. Dando continuidade a
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Presidente convidou para fazer seu pronunciamento o vereador HENRIQUE ANTÔNIO
HENTGES, do PT: Cumprimentou a todos, em especial a sua homenageada Elione Maria
Conterno da Silva. Falou que neste dia oito (8) de março comemoramos o Dia Internacional da
Mulher e abriu seu discurso citando as palavras do Papa Francisco quando este se referiu as
mulheres em uma celebração no Vaticano: “O Homem não traz a harmonia, é ela, é ela quem traz
a harmonia, que nos ensina a acariciar, a amar com ternura e faz do mundo uma coisa bela”.
Descreveu de como o Papa Francisco se referiu ao papel da mulher na humanidade, sendo como
Genesis explica que, no princípio o homem estava só, então o Senhor tirou uma costela e fez a
mulher, o homem reconheceu como carne de sua carne, mas antes de vê-la sonhou com ela,
quando não há mulher falta harmonia, o destino do homem e da mulher é ser uma só carne. Citou
ainda que o Pontífice explicou que a “Mulher não existe só para lavar a louça, mas que a mulher é
para trazer harmonia, pois sem a mulher não há harmonia.” Segue dizendo, que muitas vezes
ouvimos que não é necessário nessa sociedade ou instituição que aqui tenha uma mulher para fazer
isso ou fazer aquilo, a funcionalidade não é um objetivo da mulher, é verdade que a mulher deve
fazer coisas, e faz coisas, como todos nós fizemos, o objetivo da mulher é criar harmonia, e sem a
mulher não há harmonia no mundo. Explorar as pessoas é o crime que lesa a humanidade, é
verdade, mas explorar uma mulher é algo ainda pior, é destruir a harmonia que Deus quis dar ao
mundo. Citou a conclusão do Papa: “A mulher é harmonia, é a poesia, é a beleza, sem ela o mundo
não seria bonito, não seria harmônico. Gosto de pensar, mas isso é algo pessoal, que Deus criou a
mulher para que todos nós tivéssemos uma mãe”. Palavras bonitas, que deveriam ser levadas
quando uma mulher sofre agressão. Comentou que é inadmissível no Brasil mais de quinhentas
(500) mulheres sejam vítimas de agressão física a cada hora; nove porcento (9%) relatam ter
levado chutes, batidas ou empurrões; vinte e nove porcento (29%) sofrem algum tipo de agressão
verbal; no entanto cinquenta e dois porcento (52%) delas afirmam não ter feito nada após os atos
praticados pelos seus companheiros. Ao bater, empurrar ou xingar uma mulher, o homem está
praticando o que há de mais cruel no ser humano, a violência. Portanto, penso que não precisamos
de um dia específico para lembrar quanto as mulheres são importantes para nós, precisamos sim é
valorizá-las a cada dia. Para sua homenageada leu uma poesia feita por Julieta Winck: “A você
mulher, no dia a ti dedicado, em simples palavras vou falar, destacando sua importância a mulher
a homenagear, na figura de Elione a todas em homenagem, pelos atos de bravura pela atitude e
coragem. Falando dessa linda mulher é fácil se emocionar, exemplo de trabalho e garra, esposa e
dona de lar, mulher madura e honesta, que não se intimidou em sua luta, trabalhou
incessantemente mostrando sua conduta. Atenciosa e gentil tem história registrada, exemplo de
atendimento à nossa Ibirubá amada. A essa mulher guerreira, a que tem muito amor, vai
homenagem sincera, desse simples vereador”. Encerrou desejando um Feliz Dia Internacional da
Mulher. Dando sequência a Presidente convidou para fazer seu pronunciamento o vereador
VAGNER OLIVEIRA, do PRB: Cumprimentou a todos. Falou que nesta data marcante teve a
oportunidade de homenagear a Srª Eloí Fernandes de Souza, sua avó, mulher guerreira, virtuosa e
abençoada, que dedica sua vida ao Senhor, fazendo a diferença na sua vida e na vida dos outros,
sendo assim citou um Provérbio da Bíblia. Parabenizou também sua esposa Cristina, sua mãe
Jussara e sua irmã Daiana e também todas as mulheres presentes. Dando sequência aos
pronunciamentos, a Presidente convidou para fazer uso da palavra o vereador LEONARDO
FIOR, do PTB: Cumprimentou a todos. Falou sobre as homenageadas e que muitas mereceriam
também estarem recebendo esta homenagem nesta noite, mas que estão muito bem representadas,
por isso registrou seu abraço fraterno e amigo a todas as mulheres, pois fazem parte da história.
Falou sobre a sua homenageada Liziane Frá, uma mulher honrada, trabalhadora e que presta um
enorme serviço em prol da sociedade ibirubense e regional, pois trabalha junto ao Lar do Idoso.
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Parabenizou também sua esposa Marisaura, sua mãe Loni e sua filha Sofia, as quais fazem parte
de sua vida e não poderia deixar de lembrá-las. Encerrou desejando um Feliz Dia Internacional da
Mulher. Em seguida a Presidente convidou para fazer seu pronunciamento o vereador ANDRÉ
FERREIRA, do PP: Cumprimentou a todos. Parabenizou todas as mulheres pelo seu dia, em
especial sua homenageada, Srª Lori Willsman Von Grafen, sua vizinha no bairro, mãe de onze
filhos, mulher batalhadora, ajudando a cuidar dos netos, sendo uma pessoa muito especial e amiga,
merecendo esta justa homenagem. Em seguida a Presidente convidou para fazer seu
pronunciamento o vereador GIOVANI MOACIR DIESEL, do PP: Cumprimentou a todos.
Disse que hoje, dia 08 de março, é dia de homenagear as mulheres, mas todos os dias as mulheres
deveriam ser aplaudidas e ovacionadas. Comentou que “somos o que somos” porque tivemos ao
nosso lado as mulheres, que são a base de tudo. E é por isso que escolheu a Srª Márcia Born para
receber esta homenagem, uma mulher de fibra, dedicada, compromissada com sua família e
comunidade. Uma mulher que está sempre disposta ajudar seu próximo. Uma grande colaboradora
na luta em defesa aos direitos da pessoa com deficiência. Presidente do Clube de Mães Zuleica
Zeimamm e desde que foi fundado nunca mediu esforços para que suas sócias tivessem momento
de lazer e alegria. E sempre nas datas especiais estava lá para prestar sua homenagem aos
profissionais da APAE. Contou que Márcia é mãe de um filho especial e sua dedicação incansável
a ele é o que a faz especial e digna de uma homenagem e profunda admiração pela pessoa que és.
Destacou que escolheu a Márcia para homenagear devido ao amor, dedicação e carinho que
demonstra pelo seu filho diariamente. Agradeceu também as três (3) mulheres que o rodeiam: sua
esposa Isamar, sua filha Monique e sua mãe Elta. Posteriormente a Presidente convidou para fazer
seu pronunciamento o vereador ONEIDE NEULAND, do DEM: Cumprimentou a todos.
Parabenizou todas as mulheres pelo seu dia. Citou a presença da ex-vereadora Nelci Elsa Kanitz,
uma das proponentes desta Sessão Solene. Falou sobre a Reforma da Previdência, citando o caso
da sua mãe, e que escutou num currículo que uma mulher começou a trabalhar com onze anos de
idade e agora nem se sabe quando vai conseguir se aposentar, sendo uma vergonha o que estes
políticos em Brasília estão fazendo. Falou que sessenta e dois porcento (62%) dos votos que
obteve são de mulheres, então registrou seu agradecimento. Em seguida a Presidente convidou
para fazer seu pronunciamento o vereador SILVESTRE ANTÔNIO REBELATO, do PMDB:
Cumprimentou a todos. Desejou boas vindas ao vereador Marcelo Dellay. Comentou que a Rádio
Cidade estava transmitindo ao vivo a sessão, sendo sinal de valorização. Disse que não escreveu
seu discurso, e não buscou nada pronto na internet, mas que prestou bastante atenção nos
currículos que foram muito ricos de informação e disse que a mulher é muito mais guerreira e
forte que os homens, principalmente nos dias de hoje, tendo uma capacidade que não tem limites.
Falou que talvez os homens tenham mais coragem, mas quem mais se preocupa dentro dos lares e
têm mais capacidade de resolver problemas, são as mulheres. Disse que esta sessão está
acontecendo graças a duas mulheres vereadoras que passaram por esta Casa, citando a Srª
Normélia Maria Müller e a Srª Nelci Elsa Kanitz, autoras do Projeto. Disse que possui um
reconhecimento diário pelas mulheres. Falou sobre a sua homenageada, Srª Rosa Maria Brune,
que está sempre fazendo o bem, dando bons exemplos. Parabenizou e registrou a dedicação das
funcionárias desta Casa, em nome da Secretária Angélica, que passaram a semana planejando e
trabalhando para deixar este momento bonito e bem organizado. Falou que fica feliz por Deus lhe
dar mais esta oportunidade, pois está aqui há muitos anos, mandado pelos eleitores, e só aumenta a
sua responsabilidade de continuar lutando e fazendo a sua parte, sendo “salvando” o nosso
Hospital, com habilidade, carinho e sensibilidade. Desejou que Deus continue iluminando as
mulheres e que cada uma possa ter ao seu lado um homem que contribua e lhe ajude a resolver os
problemas. Dando continuidade a Presidente convidou para fazer seu pronunciamento a vereadora
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PATRÍCIA SANDRI, do DEM: Cumprimentou a todos, em especial a ex-vereadora Nelci
Kanitz, a qual disse ser a idealizadora e autora do projeto de homenagear as mulheres no seu dia,
por isso fez em seu nome os cumprimentos as demais mulheres presentes. Dedicou esta
homenagem, com todo respeito e admiração, a todas as mulheres da nossa sociedade, à Mulher
que é pai e mãe, que trabalha fora e dentro de casa, que acorda antes que todos de casa, e é a
última a se deitar para dormir, e não reclama de cansaço como quem quer desistir, só porque está e
tem todos os motivos de estar cansada, mas tem prazer de se levantar de novo, dia após dia e fazer
o café da manhã para a sua família. A Mulher que pega dois ônibus por dia para ir ao trabalho e
mais dois para voltar, e quando chega em casa, encontra um tanque lotado de roupa e uma família
morta de fome. A Mulher que vai de madrugada para a fila garantir matrícula na escola e aquela
aposentada que passa horas em pé na fila do banco para buscar uma pensão de cem reais (R$
100,00). A Mulher empresária que administra dezenas de funcionários de segunda à sexta-feira e
uma família todos os dias da semana. A Mulher que volta do supermercado segurando várias
sacolas depois de ter pesquisado preços e feito malabarismo com o orçamento. A Mulher que se
enfeita, que passa cremes, que se maquia, que faz dieta, que malha, que usa salto alto, meia-calça,
ajeita o cabelo e se perfuma, mesmo sem nenhum convite para ser capa de revista. A Mulher que
leva os filhos para a catequese, busca os filhos na catequese, leva os filhos para a cama, conta
histórias, dá um beijo e apaga a luz. A Mulher que é mãe de adolescente que não dorme enquanto
ele não chega e que de manhã bem cedo já está de pé, esquentando o leite e preparando o café da
manhã. A Mulher que leciona em troca de um salário mínimo, e que faz serviços voluntários,
quem colhe uva, quem opera pacientes, quem bota a mesa, cozinha o feijão e à tarde trabalha atrás
de um balcão. A Mulher que arruma os armários, coloca flores nos vasos, fecha a cortina para o
sol não desbotar os móveis, mantém a geladeira cheia e os cinzeiros vazios. Mulher é quem sabe
onde cada coisa está, o que cada filho sente e qual o melhor remédio para todas as dores. Desejou
a Dona Thereza Menezes Müller, que continue por muitos e muitos anos com esta jovialidade,
alegria de viver e que continue contribuindo com a sua comunidade que ama tanto. Destacou ainda
que Dona Thereza é merecedora da homenagem devido a tudo que fez à sociedade. Encerrou
parabenizando todas as homenageadas. Dando sequência a Presidente convidou para fazer seu
pronunciamento a Delegada DINÁ ROSA AROLDI: Cumprimentou a todos. Falou sobre o
currículo das homenageadas, que transmitiu o afeto, o carinho, o amor e os cuidados com a
família. Comentou que os homens governam as maiores potências do mundo e talvez se
tivéssemos mulheres nestes postos, talvez não teriam tantas guerras, porque o jeito da mulher é
diferente do que o jeito do homem de tratar os assuntos. Disse que nesta essência que foi
transmitida através dos currículos, que devemos nos espelhar, para que consigamos melhorar este
mundo, resgatando a ajuda e o amor ao próximo. Parabenizou todas as mulheres pelo seu dia, e
desejou que elas tenham sempre o respeito e o amor por elas mesmas, fazendo com que a nossa
sociedade tenha mais amor e fraternidade. Prosseguindo, a Presidente convidou para fazer seu
pronunciamento o Excelentíssimo Senhor, ABEL GRAVE, Prefeito Municipal: Cumprimentou a
todos. Falou que esta era uma noite especial e agradável, pois estão homenageando as mulheres.
Falou que agradece a vida da sua esposa, pois quando estão juntos podem mais. Falou que todas
mulheres possuem suas particularidades, como puderam observar nos currículos, merecendo esta
homenagem. Falou que as conquistas e desafios superados por estas onze mulheres lhes desafiam
e lhes inspiram a superar e a vencer também. Agradeceu estas mulheres por viverem em Ibirubá e
fazer a diferença em nosso Município. Finalizou desejando um Feliz Dia Internacional da Mulher.
A Presidente registrou e agradeceu a presença das ex-vereadoras Nelci Elsa Kanitz e Normélia
Maria Müller, assim como da ex-Vice-Prefeita Mirian P. Rebelato. Posteriormente a Presidente
passou a condução dos trabalhos para o Vice-Presidente, vereador Dácio A. Moraes, para que
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pudesse fazer seu pronunciamento. O Vice-Presidente assumiu a condução dos trabalhos e
convidou a vereadora DILETA DE VARGAS PAVÃO DAS CHAGAS, Presidente desta Casa,
para fazer seu pronunciamento: Cumprimentou a todos. Disse que chegou o Dia Internacional da
Mulher, oito de março, por isso parabenizou todas as mulheres brasileiras, e claro as ibirubenses,
ao tempo em que destacou duas figuras que certamente entram no rol das unanimidades, dos
exemplos a serem seguidos, das personalidades que ficaram para sempre na memória. Disse que
aquelas que ficaram não pelas ações majestosas, mas pelas ações de pequeno porte, às vezes quase
imperceptíveis, mas altamente edificadoras. As figuras que destacou como exemplos de mulheres
primeiramente foi a sua homenageada, Dona Maria Luiza Oliveira de Souza, dizendo que ela, que
há mais de cinquenta anos, reside no bairro Floresta, tem uma história de doação para a
comunidade ibirubense, em especial à comunidade católica daquele bairro. Disse que Dona Maria
Luiza é mãe de doze filhos, vó de trinta netos, bisavó de trinta bisnetos e ainda tataravó de quatro
tataranetos, infelizmente viúva há quatorze anos e mulher destaque em nossa sociedade. Disse que
a segunda mulher que fez referência, para mostrar a relevância da mulher para a humanidade, que
fez transformações gigantescas na realidade brasileira com ações simples, soluções aparentemente
pequenas, mas de efeito permanente, falando da Dona Zilda Arns, que perdeu a vida no trágico
terremoto no Haiti no ano de 2010, quando lá estava em missão humanitária para introduzir a
pastoral da criança naquele país. Disse que a mulher do novo milênio nos ensina como é possível
exercer a liderança sem os ranços machistas do autoritarismo e da opressão. Disse que os valores
da liderança hoje, são a capacidade de aprender, o talento e as qualidades intelectuais e de
relacionamento. Disse que o poder de organização feminino é enaltecido e valorizado pelas
principais empresas mundo a fora. Disse que elas conseguem conciliar as tarefas domésticas com a
busca do conhecimento, compartilhando o sucesso com os outros sem vaidades ou qualquer outro
sentimento menor. Encerrou parabenizando todas as mulheres, especialmente a Dona Maria Luiza
Oliveira de Souza, mais uma mulher de fibra. De imediato o Vice-Presidente repassou a condução
dos trabalhos para a Presidente, que reassumiu e imediatamente convidou a Srª ANTONINHA
VENTURINI DE OLIVEIRA, para fazer seu pronunciamento, em nome de todas as
homenageadas desta noite: Cumprimentou a todos. Falou que sem nenhuma dúvida, esta é uma
noite muito especial para todas que foram indicadas para receber esta magnífica homenagem!
Disse ser um momento único, maravilhoso e memorável... Por isso, agradeceu a Câmara
Municipal de Vereadores de Ibirubá por promover anualmente uma linda Solenidade como esta,
que dignifica, valoriza e fortalece a mulher como um todo. Falou que se sentem muito felizes e
orgulhosas por estarem representando neste evento, todas as mulheres ibirubenses, pois cada
mulher merece este reconhecimento por tudo que representam, cada uma com suas singularidades,
mas todas possuem um papel muito importante, sendo dentro da sociedade, no trabalho, e
principalmente dentro do seio familiar, onde são o amparo, o colo, o conselho, o abraço que
conforta, o beijo que cura todas as feridas, a mão que levanta e empurra para que sigam em frente,
enfim, são aquelas que tornam o impossível se tornar possível, e se entregam de corpo e alma nas
relações, cuidam dos filhos com devoção e muito amor, ajudam a todos com empatia, trabalham
com dedicação e competência, e ainda se cobram mais eficiência. Com tudo isso, não é pra menos
que muitas vezes se sentem exaustas, porém querem sempre mais, pois sabem que muitas coisas
dependem somente delas, e assim deixam o cansaço de lado, erguem a cabeça e continuam fortes.
Observou que estão muito próximas de conquistar a plena igualdade, pela qual sempre lutaram. A
independência é um ganho real para as mulheres, para suas famílias e para a sociedade. Saíram da
sombra e passaram a existir de forma plena. E o mundo se tornou mais heterogêneo e democrático,
mais dinâmico e produtivo, em suma: Muito mais interessante. Mas não lhes deram nada de mão
beijada, ganharam posições no grito, falando grosso, e ainda continuam batalhando para
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conquistar cada vez mais seus Direitos! O sexo frágil praticamente não existe mais... Aquela
mulher ingênua, reprimida, fragilizada, submissa, ficou para trás... Hoje possuem direito de ter voz
e vez... E devem ter muito orgulho disso. Com esta mensagem desejou que esta Casa Legislativa
continue reconhecendo e valorizando as mulheres através da realização desta homenagem, pois
assim estarão contribuindo na formação de uma sociedade mais humana, mais justa e fraterna.
Agradeceu pelo carinho e reconhecimento. Também agradeceu a presença de todos que se fizeram
presentes prestigiando esta bela homenagem, principalmente os amigos e familiares, os quais
possuem um lugar garantido e muito especial dentro dos corações das homenageadas, pois fazem
com que se sintam especiais todos os dias, com o amor e carinho que lhes dedicam. Para finalizar
desejou para todas as mulheres, especialmente às homenageadas desta noite, um Feliz Dia
Internacional da Mulher, desejando que sigam com a mesma garra, determinação, coragem e força
para enfrentarem todos os obstáculos que surgirem durante as suas caminhadas. De imediato a
Presidente convidou a todos os presentes para a execusão do Hino Rio Grandense. Na sequência
a Presidente informou aos interessados em adquirir fotografias deste evento para se dirigirem até a
Foto Arte. A Presidente finalizou dizendo que desde sempre a mulher exerce papel importante na
evolução da humanidade. Hoje, felizmente, os postos de mando ocupados por mulheres são tantos,
que já não é mais possível ocultar a força, a coragem e a garra feminina. Atualmente em nossa
cidade e em nosso país, são muitas as mulheres que formam o ponto de equilíbrio das atuais
administrações e nos mais diversos segmentos da sociedade. São elas também as responsáveis pela
expansão da economia e do desenvolvimento social como um todo. Por tudo isso e muito mais, no
Dia Internacional da Mulher, deixamos registrado o manifesto de respeito e admiração à todas as
mulheres, em especial à mulher ibirubense, que tem ajudado a fazer de Ibirubá uma cidade cada
vez melhor para se viver. Em nome da Câmara Municipal de Vereadores desejou a todas um
FELIZ DIA INTERNACIONAL DA MULHER. Agradeceu a presença de todos e encerrou a
Sessão Solene em homenagem ao Dia Internacional da Mulher, às vinte e uma horas e trinta
minutos (21h30min). Os trabalhos foram presididos pela Presidente, vereadora Dileta de Vargas
Pavão das Chagas. Do que eu, Vagner Oliveira, Secretário da Mesa Diretora, determinei que fosse
lavrada a presente ata que após lida e aprovada, será assinada por mim e pelo Senhor Presidente.

DILETA DE VARGAS PAVÃO DAS CHAGAS,
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VAGNER OLIVEIRA,
Secretário do Legislativo.

