SESSÃO SOLENE

ATA Nº 1.803/2012 – DA SEGUNDA SESSÃO SOLENE DO QUARTO PERÍODO LEGISLATIVO DA
DÉCIMA QUARTA LEGISLATURA, em 17.09.2012.

Aos dezessete dias do mês de setembro do ano de dois mil e doze, reuniram‐se no CTG Rancho
dos Tropeiros, à Câmara Municipal de Vereadores de Ibirubá, às vinte horas e quinze minutos
(20h15min), foi constatada a presença dos (as) Vereadores (as): Fernando Pereira Bitencourt,
Silvestre Antônio Rebelato e Rudinéia da Silva Cervieri, da Bancada do PMDB; Albino Valdir
Severo e Érico Pimentel Nogueira da Bancada do PP; Nelci Elsa Kanitz, Alberi Antônio Behnen e
Oneide Neuland da Bancada do DEM e Elói Ferraz de Andrade da Bancada do PDT. O Presidente
cumprimentou todos os presentes e deu início a Sessão Solene de homenagem à Revolução
Farroupilha e a dois tradicionalistas destaques, indicados pelo CTG Rancho dos Tropeiros. De
imediato convidou os (as) vereadores (as) para ocuparem os seus assentos e também convidou
para fazer parte da Mesa Oficial: Excelentíssimo senhor, VANDERLEI RODRIGUES, Secretário
Municipal de Educação, Cultura, Turismo e Desporto, neste ato representando o Executivo
Municipal de Ibirubá; Senhora MARIA TEREZINHA ALVES DOS SANTOS, homenageada desta
noite; Senhor EVANDRO ALVES DOS SANTOS, homenageado desta noite; Senhor PAULO CÉZAR
MAGNI, Patrão do CTG Rancho dos Tropeiros; excelentíssima senhora, Drª. MARISAURA INÊS
RABER FIOR, Promotora de Justiça da Comarca de Ibirubá e o excelentíssimo senhor, 1º Tenente
LUIZ ROSEMAR ROCHA, representante da Brigada Militar de Ibirubá. Em seguida o Presidente
convidou todos os presentes para a execução do HINO NACIONAL. A seguir, o Presidente
solicitou que a Secretária, vereadora Nelci, fizesse a leitura da CONVOCAÇÃO e em seguida o
registro das autoridades presentes, sendo que a mesma agradeceu e registrou a presença do Sr.
Paulo Roberto Rodrigues, Secretário Municipal de Desenvolvimento; da Srª Lurdes Budke Koch,
Presidente da Liga Feminina de Combate ao Câncer de Ibirubá; dos funcionários públicos
municipais, da Srtª. Anna Caroline Kohl, Glamour Simpatia Adulta; da Srtª. Dayala Streit, 1ª
Princesa Glamour Juvenil; dos integrantes do CTG Rancho dos Tropeiros; dos Tradicionalistas
homenageados nos anos anteriores; da imprensa e demais convidados. Dando sequência o
Presidente solicitou que a Secretária fizesse a leitura das Resoluções que criaram esta Sessão
Solene: “Resolução Nº 002/2001 = Cria na Câmara Municipal de Ibirubá, a “Sessão Solene em
homenagem à Revolução Farroupilha”, destinada a resgatar os fatos históricos acontecidos
entre 20 de setembro de 1835 e 28 de fevereiro de 1845, na Província do Rio Grande do Sul e
parte de Santa Catarina, além de homenagear um tradicionalista local de reconhecido destaque
na sociedade, que cultue nossas tradições até os dias atuais”. – De autoria do vereador
Fernando Pereira Bitencourt. “Resolução Nº 002/2004 = Cria a distinção “Tradicionalista
Destaque” destinada a homenagear uma munícipe de reconhecido destaque no meio
tradicionalista”. – De autoria do vereador Silvestre Antônio Rebelato. “Resolução Nº 004/2009 =
Dá nova redação ao artigo 4º da Resolução nº 002/2001, de 13 de setembro de 2001”. (Art. 4º ‐
Após a exposição supracitada, homenagear‐se‐á com a entrega da distinção “Tradicionalista
Destaque” um tradicionalista de grande destaque cultural, reconhecido pela sociedade
ibirubense por cultuar nossas raízes e tradições até os dias atuais, a ser indicado pelo Centro de
Tradições Gaúchas “Rancho dos Tropeiros” mediante ofício a ser entregue à Câmara Municipal

até o dia 1º de setembro, devidamente acompanhado do curriculum vitae do homenageado.) ‐
De autoria dos vereadores Alberi, Nelci, Albino, Carlos Jandrey e Érico. “Resolução Nº 005/2009
= Dá nova redação ao artigo 3º da Resolução nº 002/2004, de 13 de outubro de 2004”. (Art. 3º ‐
A escolha da Tradicionalista Destaque será feita pelo Centro de Tradições Gaúchas “Rancho dos
Tropeiros mediante ofício a ser entregue à Câmara Municipal até o dia 1º de setembro,
devidamente acompanhado do curriculum vitae da homenageada). De autoria dos vereadores
Alberi, Nelci, Albino, Carlos Jandrey e Érico. Dando continuidade o Presidente convidou a 1ª
Prenda do CTG Rancho dos Tropeiros, Srtª. Sarah Shaefler, para que fizesse a leitura do
CURRÍCULO (anexo) dos Tradicionalistas Destaque/2012, sendo da Senhora MARIA TEREZINHA
ALVES DOS SANTOS e do Senhor EVANDRO ALVES DOS SANTOS. De imediato o Presidente
convidou o vereador Silvestre A. Rebelato, um dos proponentes desta sessão, e o Patrão Paulo
Cézar Magni, para que juntos procedessem a entrega do TROFÉU à homenageada, Srª. MARIA
TEREZINHA ALVES DOS SANTOS. Durante a entrega do troféu a secretária fez a leitura do texto
do mesmo: “Senhora MARIA TEREZINHA ALVES DOS SANTOS: A Câmara Municipal de
Vereadores de Ibirubá tem a honra de condecorar Vossa Senhoria com o título de
TRADICIONALISTA DESTAQUE/2012, como forma de reconhecimento aos trabalhos prestados à
comunidade de Ibirubá, cultuando no Município o folclore e a tradição do Rio Grande do Sul.
Ibirubá (RS), 17 de setembro de 2012. Alberi Antônio Behnen – Presidente e Nelci Elsa Kanitz –
Secretária.”. Em seguida o Presidente convidou o vereador Fernando P. Bitencourt, também um
dos proponentes desta sessão, para que juntos fizessem a entrega do TROFÉU ao homenageado
Sr. EVANDRO ALVES DOS SANTOS. Durante a entrega do troféu a Secretária, vereadora Nelci E.
Kanitz, fez a leitura do texto do mesmo: “Senhor EVANDRO ALVES DOS SANTOS: A Câmara
Municipal de Vereadores de Ibirubá tem a honra de condecorar Vossa Senhoria com o título de
TRADICIONALISTA DESTAQUE/2012, como forma de reconhecimento aos trabalhos prestados à
comunidade de Ibirubá, cultuando no Município o folclore e a tradição do Rio Grande do Sul.
Ibirubá (RS), 17 de setembro de 2012. Alberi Antônio Behnen ‐ Presidente e Nelci Elsa Kanitz ‐
Secretária.”. Posteriormente o Presidente convidou o Patrão do CTG Rancho dos Tropeiros,
Senhor PAULO CÉZAR MAGNI e a Patroa, Senhora SUELI DE GODOY MAGNI, para que
procedessem a entrega de um mimo para o casal Tradicionalista, em nome do CTG Rancho dos
tropeiros. Dando continuidade o Presidente anunciou o início das manifestações, explicando
que nas Sessões Solenes pronunciam‐se somente os líderes dos partidos e os proponentes,
desta forma convidou para fazer seu pronunciamento o vereador ELÓI FERRAZ DE ANDRADE,
Líder da Bancada do PDT – Partido Democrático Trabalhista: Cumprimentou a todos. Iniciou
colocando que representa o Partido Democrático Trabalhista (PDT) e que é uma satisfação
muito grande estar nesta Casa homenageando duas pessoas ilustres da comunidade. Disse que
poderia falar dos laços de amizade e de parentesco com os homenageados e fez referência a
família dos homenageados por toda a trajetória de dedicação ao tradicionalismo de Ibirubá e
não somente no CTG, mas por outras querências. Recordou a mateada do bairro Jardim onde a
família dos homenageados sempre se fez presente defendendo a tradição. Fez uma referência
ao Evandro, dizendo que o Evandro por si, em sua trajetória profissional sempre ajudou muitas
famílias e deixou seu testemunho do trabalho do mesmo, pois presenciou muitas vezes seus
préstimos as pessoas enfermas e aos que mais necessitavam. Falou que acima de tudo a família
Santos está sendo homenageada com muita justiça também pelo serviço que o Evandro prestou
muitas vezes voluntariamente porque ajudar pessoas enfermas, que é uma missão e não um
trabalho. Em seguida o Presidente convidou para fazer seu pronunciamento o vereador ÉRICO
PIMENTEL NOGUEIRA, Líder da bancada do PP – Partido Progressista: Cumprimentou a todos.
Falou que ouviu atentamente a leitura do currículo do Evandro e da dona Terezinha e escutou o
pronunciamento do vereador Elói e disse que os homenageados estão aqui por merecimento,

por isso os parabenizou e desejou que Deus continue a abençoá‐los todos os dias de suas vidas,
juntamente com seus familiares. Observou que falou também em nome do vereador Albino,
seu colega de bancada. Dando continuidade o Presidente convidou para fazer seu
pronunciamento a vereadora NELCI ELSA KANITZ, Líder da bancada dos Democratas – DEM:
Cumprimentou a todos, em especial aos homenageados da noite, dona Terezinha e Evandro e
seus familiares. Falou que esta noite é muito especial, sendo uma das homenagens mais bonitas
que presenciou nestes anos em que a Câmara de Vereadores presta homenagem aos
tradicionalistas destaques. Disse que faz com muita honra em nome do Democratas, como líder
de bancada, em nome do vereador Oneide e do vereador Alberi, porque é uma homenagem de
mãe e filho ao mesmo tempo, homenagem que diz que mãe e filho estão recebendo esta
mesma homenagem pelo mesmo objetivo, por se dedicarem a uma causa tão bonita, a cultura
gaúcha, o tradicionalismo. Falou que o currículo já demonstra todo o trabalho prestado e muito
bem lembrado, pois quando ia à missa crioula os via cantando e passando a fé através do
tradicionalismo gaúcho. Falou que tem muita gratidão pelo Evandro e pela dona Terezinha.
Contou que o Evandro foi uma peça muito importante em um projeto da Prefeitura, criado no
Governo anterior ao do seu esposo, e que o Evandro foi voluntário quando criaram o grupo de
cultura gaúcha dentro do projeto Pequeno Aprendiz, onde se dedicou de todo coração levando
a cultura para todas as escolas, bancos, grupos de idosos, levando a alegria aos jovens que
puderam ser inseridos num contexto que talvez de outra forma não acontecesse, os trazendo
depois para o CTG na invernada. Falou que tem muita gratidão e disse para o Evandro levar isto
como uma coisa muito linda que fez pelos jovens, para o Município. Falou que a espiritualidade
diz que quando viemos para cá, viemos com uma missão, e disse que certamente uma das
missões da família toda é a dedicação ao tradicionalismo. Disse que muitas vezes somos
surpreendidos nesta trajetória por provações as quais temos que enfrentar e superar com
muita fé salientou que a fé é importante e faz com que as provações sejam superadas, ela falou
que é prova disto, pois hoje seu filho Fabrício faria vinte e oito anos, mas a firmeza com que fala
hoje prova que a força que vem do outro lado nos faz superar as provações que Deus nos
coloca. Disse para o Evandro que esta fé é que irá fazer que ele fique por muitos anos entre nós
dirigindo o grupo de danças, pois sua missão não terminou, colocou que ele irá continuar
trabalhando por muito tempo ainda, porque tem fé e o apelido certo, “Guerreirinho”. Deixou
para ele seu abraço e de todos os jovens que passaram por ele, de todas as pessoas que torcem
por ele e disse que ele logo estará dançando neste CTG com a mesma disposição de sempre,
desejou que Deus o ilumine e também sua mãe. Disse que assim transmitiu seu
reconhecimento e fé para que continuem esta missão, e em nome dos Democratas deixou o
reconhecimento pelo trabalho até este momento realizado, pois sabe que este trabalho com
certeza irá continuar. Dando sequência aos pronunciamentos o Presidente convidou para fazer
uso da palavra o vereador SILVESTRE ANTONIO REBELATO, Líder da bancada do PMDB ‐ Partido
do Movimento Democrático Brasileiro, e um dos proponentes desta Sessão Solene:
Cumprimentou a todos, em especial os homenageados. Confessou que desde sábado quando
participou neste CTG de um grande espetáculo de dança começou a pensar o que poderia falar
nesta noite. Disse que certamente tinha alguém dançando uma chula ou um xote com alguma
mão do Evandro, com alguma orientação do passado. Disse que nesta noite ficou olhando para
as famílias, para a Vanessa e seu Mariano e viu a satisfação de verem pessoas sendo
reconhecidas e não somente pelo tradicionalismo ou pelo que ensinaram, mas porque ensinam
todos os dias com seus gestos e vidas. Falou que é o autor de vários Projetos do Município e
confessou que um dos que mais marca a sua passagem é ter visto, colocou que primeiro o
vereador Fernando reivindicou e deixou passar uns anos, mas entendia que tinha a mulher,
porque onde tem um gaúcho que se dá bem, sem uma prenda do lado ele não é ninguém. Falou

que hoje o Brasil está com os olhos voltados para o Rio Grande do Sul porque aqui acontece
algo extraordinário, mas que Ibirubá está voltado para o CTG Rancho dos Tropeiros e os olhos e
o coração do povo desta terra principalmente para os que têm um pouco de sangue de gaúcho
na veia, e hoje se sentem orgulhosos e irão aplaudir de pé os dois homenageados. Falou que
pediu para Deus para hoje ter as melhores palavras, não como amigo da família ou alguém que
anda no lombo do cavalo, pois é o que sabe fazer, ensinando e aprendendo. Disse que quem
não assistiu sábado a apresentação fantástica e falou para as prendas que já podem cobrar
ingresso para assisti‐las dançar. Falou que os ex‐patrões deixaram sementes que vem
germinando sendo regada por cada peão e prenda. Finalizou dizendo que a escolha não poderia
ter sido mais bem colocada, mais justa e que temos muitos gaúchos, mas desta vez o CTG
Rancho dos Tropeiros teve um olhar que não veio somente da patronagem, mas de cada
homem e mulher, pois não é somente dentro do CTG que esta família se destaca. Falou que os
“Guerreiros” merecem uma estátua dentro de Ibirubá pelo que fazem, uma família de
tradicionalistas e ficou orgulhoso em poder chamá‐los de amigos. Disse que é uma noite feliz,
que já prestou muitas homenagens e fica grato quando pode homenagear e hoje confessou a
Deus e a todos que se há alguém feliz nesta terra e orgulhoso por estar fazendo esta
homenagem é este modesto peão. Em seguida o Presidente convidou para fazer uso da palavra
o vereador FERNANDO PEREIRA BITENCOURT, da bancada do PMDB ‐ Partido do Movimento
Democrático Brasileiro, também um dos proponentes desta Sessão Solene: Cumprimentou a
todos. Falou que a Revolução Farroupilha ou Guerra dos Farrapos são os nomes pelo qual ficou
conhecida a guerra regional que fizemos durante dez anos, de hum mil oitocentos e trinta e
cinco (1835) até hum mil oitocentos e quarenta e cinco (1845) contra o Império do Brasil,
lutando contra injustiças de impostos, atitudes do Governo Imperial de forma arbitraria onde
gaúchos e uma parte de Santa Catarina mostraram que tem história, pensamento e ideal.
Contou que então se manifestaram através de uma revolução regional buscando a igualdade de
direitos e até os dias atuais comemoramos a Revolução Farroupilha. Falou que quando
apresentou este projeto em dois mil e um (2001) era para resgatar esta história e fazer um
reconhecimento às pessoas de destaque que continuam cultuando as tradições do Rio Grande
até os dias atuais. Confessou que hoje, e pediu permissão aos homenageados das edições
anteriores, que é um momento muito especial para ele porque está sendo homenageado um
cidadão que é como se fosse seu irmão e a dona Tereza, que muitas vezes lhe acolheu em sua
casa. Falou que foram muitos troféus que o “Guerreirinho” levantou junto com ele defendendo
as cores do CTG Rancho dos Tropeiros. Falou que o principal troféu que a invernada adulta do
CTG Rancho dos Tropeiros tem foi o do Festival Gaúcho de Arte e Tradição (FEGART) em hum
mil novecentos e oitenta e nove (1989), onde o peão posteiro foi o Evandro, comandando a
invernada adulta do CTG, para a maior conquista da história desta entidade. Falou que se
orgulha muito de ser irmão do “Guerreiro” na música, no encontro nativo do Ari Guerreiro,
quando a dupla Fernando & Motta juntamente com ele e com o Evandro Lauxen começou as
cantorias e colocou que estão cantando até hoje representando a terra da pitangueira. Falou
que o “Guerreiro” representa junto com a dona Teresa, que é a matriarca junto com o seu
Mariano, o Douglas e a Leda, uma família exemplar para a sociedade de qualquer lugar do
mundo. Salientou que se sente honrado por ser amigo do homenageado por ser acolhido tantas
vezes pelo seu Mariano e dona Tereza quando iam ensaiar na garagem, fazendo a tradição
continuar viva. Colocou que o “Guerreiro” não representa somente um destaque tradicionalista,
mas um cidadão do bem que serve de exemplo para qualquer pessoa de qualquer idade,
porque é um guerreiro e a Família Guerreiro merece o aplauso de pé. Parabenizou os
homenageados, o CTG pela indicação e disse que a política reserva muitos momentos, alguns
decepcionantes e outros de grande emoção, fazendo valer a pena ser um agente político, citou

que hoje é um destes momentos e que nunca mais irá esquecer esta noite e que será uma nova
visão que terá da vida. Encerrou desejando que Deus abençoe a todos. O Presidente deu
continuidade aos pronunciamentos e convidou para fazer seu pronunciamento o Sr. PAULO
CÉZAR MAGNI, Patrão do CTG Rancho dos Tropeiros: Cumprimentou a todos. Disse que a
patronagem do CTG indicou o senhor Evandro e a dona Terezinha para serem homenageados
porque há muitos anos fazem parte e participam ativamente da entidade. Falou que a dona
Tereza sempre está disposta a ajudar em todos os eventos da Casa. Colocou que o Evandro
também sempre foi presente e participante e que se hoje é patrão foi porque sua filha quis
participar da invernada mirim onde na ocasião o Evandro era instrutor, e disse que se alegra
vendo hoje, sendo o Patrão, ele trazer sua filha para dançar na invernada. Encerrou
parabenizando a família “Guerreiro”. Em seguida o Presidente convidou o Excelentíssimo
Senhor, VANDERLEI RODRIGUES, neste ato representando o Executivo Municipal de Ibirubá,
para fazer seu pronunciamento: Cumprimentou a todos, em especial aos homenageados.
Colocou que o Evandro e a Senhora Teresinha são duas pessoas comprometidas com questões
comunitárias, sociais da comunidade e que sempre estiveram envolvidos ao tradicionalismo,
que estão formando gerações com suas atitudes e devoção das tarefas as quais abraçaram na
defesa do tradicionalismo e cumprimento dos deveres culturais e sociais do CTG. Falou que a
dona Maria Terezinha sempre foi comprometida com a comunidade e localidade onde residiu
com seu esposo, seu Mariano, uma mãe de família dedicada, sempre valorizando e
incentivando a educação e a boa conduta dos filhos. Disse que ela formou uma família dedicada
e comprometida com o tradicionalismo, onde sempre esteve engajada nas lidas campeiras e
culturais do CTG Rancho dos Tropeiros. Disse que o Evandro, funcionário público municipal, pai
de família exemplar, sempre foi comunicativo, dotado de grande veia artística encantando a
todos com sua gaita ou qualquer outro instrumento que manuseie, como nas canções, versos e
trovas, fazendo uma geração de seguidores, tanto na música como na dança e diversas lidas
campeiras e culturais. Disse que o Evandro sempre manteve um vasto círculo de amizade nas
entidades por onde passou, CTG e locais de trabalho, sempre fazendo o bem ao próximo, sem
olhar a quem, não medindo esforços para atender bem os usuários de transporte da Prefeitura
nos diversos setores onde atuou, principalmente educação e saúde, onde deixou suas marcas.
Falou que o Evandro era um profissional dedicado, de ótimo caráter, ético, prestativo, disse que
poderia ficar horas falando de suas atitudes, sendo um grande amigo. Falou que ele encontra‐se
hoje em licença saúde e desejou plena recuperação e deixou um fraterno abraço da
administração e colegas funcionários públicos. Dando prosseguimento o Presidente convidou
para fazer seu pronunciamento o Sr. EVANDRO ALVES DOS SANTOS, Tradicionalista Destaque
2012, o qual também fez sua manifestação em nome da sua mãe, a Srª. MARIA TEREZINHA
ALVES DOS SANTOS, Tradicionalista Destaque 2012: Cumprimentou a todos. Agradeceu à
Câmara de Vereadores e ao CTG Rancho dos Tropeiros pela indicação. Falou que se sente
honrado pela homenagem e disse que tudo o que fez no tempo em que participou não foi por
outro objetivo senão pelo seguimento da cultura e ver a juventude de hoje, crianças que
ensinou, cruzam por ele e o cumprimentam. Falou que o CTG não é somente danças, que traz
aprendizado, e que há muito tempo vem cuidando as pessoas que participaram, que tiveram a
oportunidade por algum motivo, familiar ou participando de uma invernada, se tornaram
pessoas dignas, trabalhadoras e com visão diferente. Citou o pronunciamento da vereadora
Nelci, quando esta mencionou o projeto com pessoas humildes que nunca tiveram a
oportunidade de participar de uma entidade, e disse que com o passar do tempo trouxe para o
CTG e que hoje estão constituindo suas famílias. Contou que quando esteve internado em Passo
Fundo recebeu a visita de um jovem que fazia parte do Programa Jovem Aprendiz, que ficou
sabendo que estava internado e passou o dia conversando com ele, falou que então para

alguma coisa valeu a pena todo o esforço. Em nome de sua mãe e em seu nome, agradeceu a
homenagem e falou que todas as pessoas presentes são seus conhecidos e quer bem a todos.
Falou que se Deus lhe ajudar quer participar muito mais do CTG e de outras instituições como
sempre gostou. Agradeceu a Câmara de Vereadores, CTG, comunidade presente, familiares
presentes, seu pai que sempre esteve do seu lado acompanhando para seguirem em frente,
colocou do orgulho que o CTG dá para Ibirubá e para os munícipes. O Presidente passou a
condução dos trabalhos ao Vice‐Presidente para fazer seu pronunciamento, sendo que o
mesmo assumiu a condução dos trabalhos e convidou o Excelentíssimo Senhor ALBERI
ANTÔNIO BEHNEN, Presidente da Câmara Municipal de Vereadores de Ibirubá para fazer seu
pronunciamento: Cumprimentou a todos. Disse que como Presidente do Poder Legislativo é
uma honra conduzir os trabalhos desta sessão solene, um momento de muita emoção. Disse
que já participou ao longo dos anos de muitas homenagens neste CTG, e citou alguns já
homenageados que estavam presentes: seu Motta, seu Arão, seu Ramon, dona Terezinha. Falou
que hoje é mais uma homenagem que está sendo prestada a dois tradicionalistas, dois cidadãos
de nosso Município, seu Evandro e sua mãe, dona Terezinha. Deu um testemunho dizendo que
além do grande tradicionalista que são os homenageados, o grande funcionário público que é o
Evandro, e contou que o encontrou já com alguns problemas de saúde no pátio da Prefeitura e
este lhe falou que iria pedir para o Prefeito para voltar a trabalhar porque gosta do que faz e
poderia contribuir, chamou a atenção pelo espírito de cidadão, de pessoa que tem a base da
família a vontade de fazer o bem para a sociedade. Disse que tem certeza que todos os
vereadores que lhe antecederam estiveram com o coração apertado em algum momento pela
emoção, e a toda a família Guerreiro é muito conhecida por toda a contribuição ao
tradicionalismo. Falou que tudo isto é motivo de orgulho e satisfação como Presidente do Poder
Legislativo, conduzir os trabalhos prestando esta grande homenagem, colocou que esta semana
estamos comemorando uma data histórica, a Semana Farroupilha e sabemos como é
importante homenagear pessoas que têm serviço prestado. Disse que tem certeza que o
Evandro não irá receber somente uma homenagem como tradicionalista destaque, mas
também como cidadão ibirubense destacado por tudo que tem feito de bem pela sociedade,
porque todo o trabalho do Evandro é sadio, faz bem para a sociedade, dentro de tantos
exemplos de coisas negativas que vem acontecendo na sociedade, mas que dentro deste CTG
junto com o trabalho, a família e os tradicionalistas o Evandro vem fazendo bem para Ibirubá,
para o povo, crianças e juventude. Encerrou parabenizando‐os e disse que se sintam
homenageados por toda a comunidade ibirubense, pelo CTG que apresentou os nomes, sendo
merecida e justa a homenagem. De imediato o vereador Fernando P. Bitencourt, Vice‐
Presidente, repassou a condução dos trabalhos ao Presidente que reassumiu e convidou a todos
para a execução do HINO DO RIO GRANDE DO SUL. O Presidente agradeceu a presença das
autoridades, vereadores, homenageados a imprensa escrita e falada pela cobertura do evento e
a todos que se fizeram presentes, e encerrou a Sessão Solene às vinte e uma horas e vinte
minutos (21h20min) e informou que de imediato o Patrão daria início a programação a cargo do
CTG, referente a cerimônia de descerramento dos quadros dos homenageados. Os trabalhos
foram presididos pelo Presidente Alberi Antônio Behnen. Do que eu, Nelci Elsa Kanitz,
Secretária da Mesa Diretora, determinei que fosse lavrada a presente ata que após lida e
aprovada, será assinada por mim e pelo Senhor Presidente.

ALBERI ANTÔNIO BEHNEN, NELCI ELSA KANITZ,

Presidente do Legislativo Ibirubense. Secretária do Legislativo.

