ATA Nº 1.782/2012 – DA PRIMEIRA SESSÃO SOLENE DO QUARTO PERÍODO LEGISLATIVO DA
DÉCIMA QUARTA LEGISLATURA, em 05.03.2012.

Aos cinco dias do mês de março do ano de dois mil e doze, nas dependências da Câmara de
Vereadores de Ibirubá, às dezenove horas e vinte e cinco minutos, foi constatada a presença
dos Vereadores: Fernando Pereira Bitencourt, Rudinéia da Silva Cervieri e Silvestre Antônio
Rebelato, da Bancada do PMDB; Albino Valdir Severo e Érico Pimentel Nogueira da Bancada do
PP; Alberi Antonio Behnen, Nelci Elsa Kanitz e Vanderlei Santos de Souza da Bancada do DEM e
Elói Ferraz de Andrade da Bancada do PDT. Na ocasião realizou‐se uma Sessão Solene destinada
para homenagear o Dia Internacional da Mulher, oportunidade em que foram homenageadas
nove (09) mulheres de reconhecido destaque na sociedade, como forma de reconhecimento
aos relevantes serviços prestados a comunidade ibirubense. O Presidente cumprimentou todos
os presentes e conforme convocação feita anteriormente iniciou a Sessão Solene de
homenagem ao Dia Internacional da Mulher. De imediato o Presidente convidou para fazer
parte da Mesa Oficial as seguintes autoridades: Excelentíssimo senhor CARLOS JANDREY,
Prefeito Municipal; Excelentíssima Senhora GESMARY JANDREY, 1ª Dama do Município;
Excelentíssimo senhor Tenente ROBERTO NASCIMENTO DE AGUIAR, representante da Brigada
Militar de Ibirubá e o Excelentíssimo Senhor, JOSÉ AUGUSTO DIAS DE OLIVEIRA, Presidente da
OAB – Ordem dos Advogados do Brasil, subcessão de Ibirubá. Formada a Mesa Oficial o
Presidente apresentou as homenageadas da noite que estavam sentadas nos lugares de
destaque e honra: Senhora, CLEONICE TEREZINHA NAVAREZI DOS SANTOS, indicada pelo
vereador Alberi Antônio Behnen, Presidente desta Casa; Senhora, ENELITA PEZZINI THIESEN,
indicada pelo vereador Silvestre Antônio Rebelato; Senhora, JOICE BINSFELD, indicada pelo
vereador Vanderlei Santos de Souza; Senhora, LORI WILLING KEMPF, indicada pela vereadora
Rudinéia da Silva Cervieri; Senhora, LURDES BUDKE KOCH, indicada pelo vereador Elói Ferraz de
Andrade; Senhora, MARIA MAGALI DA SILVA STADTLOBER, indicada pelo vereador Érico
Pimentel Nogueira; Senhora, MARLI BIRKHAN, indicada pelo vereador Fernando Pereira
Bitencourt; Senhora, MIRIAN TREIN, indicada pelo vereador Albino Valdir Severo e Senhora,
TERESINHA DE FÁTIMA THEISEN, indicada pela vereadora Nelci Elsa Kanitz. Em seguida o
Presidente convidou todos os presentes para a execução do Hino Nacional. Dando continuidade
a Secretária, vereadora Nelci, por solicitação do Presidente, registrou e agradeceu a presença
da Srª. Carlota Elisa Artmann, Secretária Municipal da Saúde; dos Presidentes das Associações
de Bairros de Ibirubá; dos Presidentes e membros de Conselhos Municipais; da Srª. Ana Quedi
Stefanello, Presidente do Conselho Municipal da Mulher; da Srª. Lurdes Budke Koch, Presidente
da Liga Feminina de Combate ao Câncer e uma das homenageadas desta noite; da Srª.
Terezinha Câmara Soares, Presidente do Lyons Club de Ibirubá; dos colnselheiros (as) tutelares;
dos funcionários (as) públicos municipais; integrantes de Grupos de Terceira Idade; Integrantes
da UNIMÃES; dos familiares e amigos das homenageadas; da Srª. Ana Salete Spengler,
representante da ONG Filhos do Coração; do Sr. Vitalino Marcolan, Gerente do Banrisul; da Srta.
Caroline Nascimento, 1ª princesa Glamour adulta da Liga Feminina de Combate ao Câncer; da
Srta. Cláudia Rebelato, Glamour Juvenil da Liga Feminina de Combate ao Câncer; da Drª. Miriam
P. Rebelato, representante da UNIMED Alto Jacuí e ex‐Vice‐Prefeita de ibirubá; da imprensa e
demais convidados. Em seguida o Presidente fez a leitura do 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, a serem indicadas pelos (as)
vereadores (as). Dando sequência o Presidente anunciou o início da leitura dos currículos das

homenageadas (anexo), sendo que após a leitura de cada currículo foi procedida a entrega dos
troféus às homenageadas. Prosseguindo o Presidente solicitou que a assessora Patrícia Sandri
fizesse a leitura do texto dos troféus que foram entregues a todas as homenageadas:
“Ilustríssima Senhora. A Câmara Municipal de Vereadores de Ibirubá tem a honra de prestar
homenagem a Vossa Senhoria, pela passagem do “Dia Internacional da Mulher”, pelos
relevantes serviços prestados e como forma de reconhecimento ao seu trabalho e dedicação à
comunidade do nosso Município. Ibirubá (RS), 05 de março de 2012. Alberi Antônio Behnen –
Presidente e Nelci Elsa Kanitz – Secretária. De imediato a assessora Patrícia iniciou a leitura dos
currículos, procedendo a leitura do currículo da Srª CLEONICE TEREZINHA NAVAREZI DOS
SANTOS, indicada pelo vereador Alberi A. Behnen. Posteriormente o Presidente passou a
condução dos trabalhos ao vice‐presidente, vereador Fernando, que de imediato assumiu e
convidou o Presidente Alberi A. Behnen e sua esposa, Leda Maria Behnen, para que fizessem a
entrega do troféu de homenagem para a Srª CLEONICE TEREZINHA NAVAREZI DOS SANTOS. Na
sequência o Vice‐Presidente repassou a condução dos trabalhos ao Presidente que solicitou que
a assessora Patrícia desse continuidade a leitura dos currículos, a qual efetuou a leitura do
currículo da Srª. ENELITA PEZZINI THIESEN, indicada pelo vereador Silvestre Antônio Rebelato.
Em seguida, o Presidente convidou o vereador Silvestre A. Rebelato para que, juntamente com
o Tenente Roberto Nascimento de Aguiar, fizessem a entrega do troféu para a Srª. ENELITA
PEZZINI THIESEN. Na sequência foi efetuada a leitura do currículo da Srª. JOICE BINSFELD,
indicada pelo vereador Vanderlei Santos de Souza. Logo após, o Presidente convidou o vereador
Vanderlei Santos de Souza e a Primeira Dama Gesmari Jandrey para que fizessem a entrega do
troféu para a homenageada Srª. JOICE BINSFELD. Dando continuidade foi realizada a leitura do
currículo da Srª. LORI WILLING KEMPF, indicada pela vereadora Rudinéia da Silva Cervieri, sendo
que em seguida o Presidente convidou a vereadora Rudinéia da Silva Cervieri e a Srª. Ana Quedi
Stefanello para que fizessem a entrega do troféu para a homenageada Srª LORI WILLING
KEMPF. De imediato foi efetuada a leitura do currículo da Srª LURDES BUDKE KOCH, indicada
pelo vereador Elói Ferraz de Andrade. O Presidente convidou o vereador Elói Ferraz de Andrade
para que, juntamente com o Dr. José Augusto Dias de Oliveira, fizessem a entrega do troféu à
Srª. LURDES BUDKE KOCH. Em seguida foi feita a leitura do currículo da Srª. MARIA MAGALI DA
SILVA STADTLOBER, indicada pelo vereador Érico Pimentel Nogueira. Na sequência o Presidente
convidou o vereador Érico P. Nogueira e o Prefeito Municipal, Sr. Carlos Jandrey, para que
fizessem a entrega do troféu para a homenageada Srª. MARIA MAGALI DA SILVA STADTLOBER.
Posteriormente foi efetuada a leitura do currículo da Srª. MARLI BIRKHAN, indicada pelo
vereador Fernando Pereira Bitencourt. O Presidente convidou o vereador Fernando P.
Bitencourt e a Srª. Terezinha Câmara Soares para que fizessem a entrega do troféu para a
homenageada Srª. MARLI BIRKHAN. Dando continuidade foi realizada a leitura do currículo da
Srª. MIRIAN TREIN, indicada pelo vereador Albino Valdir Severo. O Presidente convidou o
vereador Albino V. Severo e a Srª. Ana Salete Spengler para que fizessem a entrega do troféu
para a homenageada, Srª. MIRIAN TREIN. Prosseguindo foi feita a leitura do currículo da Srª
TERESINHA DE FÁTIMA THEISEN, indicada pela vereadora Nelci Elsa Kanitz. O Presidente
convidou a vereadora Nelci E. Kanitz e a Drª. Miriam P. Rebelato para que fizessem a entrega do
troféu para a Srª. TERESINHA DE FÁTIMA THEISEN. Encerrada a leitura dos currículos e entrega
dos troféus o Presidente, vereador Alberi A. Behnen, anunciou o início das manifestações,
convidando para fazer seu pronunciamento o vereador ELÓI FERRAZ DE ANDRADE, da bancada
do PDT – Partido Democrático Trabalhista: Cumprimentou a todos. Falou em nome da bancada
do Partido Democrático Trabalhista – PDT e colocou que teria muito a manifestar sobre as
homenageadas da noite. Disse que todas elas na sua distinção, com trabalho voltado para a
comunidade e citou as qualidades e serviços prestados de cada uma das homenageadas. Em

nome do Partido Democrático Trabalhista – PDT, que tem pela luta o trabalhismo e da marca do
trabalhismo a mulher teve o seu direito de votar, de ter carteira ligada, o seu direito de estar na
comunidade buscando desenvolver ações e atividades. Finalizou deixando seu abraço, dos
companheiros do seu partido e desejou que elas continuem fazendo, buscando e trabalhando,
sempre fazendo o bem para as pessoas, não olhando a quem, sem distinção, porque esta é a
marca de uma mulher trabalhadora, humana, que tem amor no coração e disse que com
certeza é desta forma que as homenageadas irão continuar a luta e o trabalho. Na sequência, o
Presidente agradeceu e registrou a presença da Secretária Municipal de Educação, Cultura,
Turismo e Desporto, Srª. Jussara Rodrigues, assim como da Srª. Rosane Pelegrini, Diretora da
Escola Edison Quintana e em seguida convidou para fazer seu pronunciamento o vereador
SILVESTRE ANTONIO REBELATO, Líder da bancada do PMDB ‐ Partido do Movimento
Democrático Brasileiro: Cumprimentou a todos. Falou que perguntou para algumas das
homenageadas o que falar na noite de hoje, e começou a pensar há cento e cinquenta anos
atrás, quando as mulheres para conquistar seus direitos muitas tiveram que sacrificar suas
vidas. Comentou sobre como os homens foram incompetentes naquela época, pois as mulheres
são movidas pelo coração, pela alma e tem a facilidade de fazer o trabalho que as
homenageadas fazem. Colocou que observou atentamente a leitura dos currículos das
homenageadas, e viu o de sua homenageada, bem reduzido. Disse que poderia falar mesmo
sem conhecer muito a dona Enelita, sobre o trabalho extraordinário que ela desempenha em
nível de todas as homenageadas. Falou sobre a religião e disse que pobre é o homem ou a
mulher que não acredita em uma religião, pois a salvação do mundo está em duas situações: a
família e acreditar em Deus, cada um com sua crença e religião. Disse que poderia falar do
quanto cada uma das homenageadas já fez e disse que tem certeza que tudo aconteceu de
maneira natural, simples e sem sacrifícios, cada uma com sua missão. Falou que nenhuma das
homenageadas escreveu em seu currículo quantas mil vezes o filho chamou a palavra mãe.
Disse que a primeira percepção que temos é graças a uma mulher, os filhos chamam muito mais
pela mãe, e que é automático, colocou que Deus deu a ele e a doutora Miriam dois filhos e que
fica pensando porque chamam mais mãe. Falou que está representando a bancada do Partido
do Movimento Democrático Brasileiro – PMDB, duas figuras ilustres, o vereador Fernando e a
Vereadora Rudinéia. Colocou que está falando com o coração e com a alma e que ficou muito
feliz em ver tantas pessoas hoje na Câmara e que mereciam estar sendo homenageadas.
Saudou o ex‐vereador Branco Trein. Comentou que a vida é assim, citou as jovens que estão de
faixa e falou do exemplo que Ibirubá dá em ter pessoas de todas as idades fazendo com que as
mulheres se destaquem. Falou que sua homenageada, dona Elenita, poderia colocar que se
cada um dessa cidade ouvisse e pregasse um pouco do que ela ensinou teria lucrado bastante,
levou para o mundo pelos melhores caminhos, educando, inclusive seus filhos e fez um
agradecimento publicamente. Deixou registrado o seu reconhecimento pelo trabalho das
homenageadas, disse que é importante o que elas fazem e que agora chegando oito de março é
bom poder homenagear as mulheres e salientou que em Ibirubá há várias mulheres que
merecem ser reconhecidas pelo que fizeram. Em seguida o Secretário convidou para fazer seu
pronunciamento o vereador VANDERLEI SANTOS DE SOUZA, da Bancada do DEM – Democratas:
Cumprimentou a todos. Falou que a sessão solene é de muita valia para as mulheres
homenageadas, assim como para os vereadores no momento de escolher as indicadas, falou
que foi difícil, pois há muitas mulheres em nosso Município que merecem ser homenageadas,
mas na noite de hoje apenas nove estão sendo homenageadas. Disse que ficou muito feliz ao
escutar o currículo de todas, do trabalho prestado na comunidade, e desejou que continuem
prestando este trabalho. Relatou que fez a indicação da Joice, uma menina, uma jovem que
com certeza tem um grande trabalho já prestado na comunidade, e disse que seguidamente

está na Secretaria de Assistência Social, conversando com toda a equipe, e a Joice sempre está
presente, atendendo aos pedidos feitos, as solicitações de amparo para as pessoas carentes.
Falou que ficou muito feliz em poder homenagear a Joice e de saber que há muitas pessoas
sendo beneficiadas com o trabalho e dedicação dela. Colocou que seu pronunciamento é em
nome da bancada dos Democratas, vereadora Nelci e vereador Alberi. Desejou ao Presidente,
vereador Alberi, pois hoje está sendo a primeira sessão como Presidente, que tenha um
brilhante ano, um comando forte, pois todos os vereadores representam a comunidade.
Finalizou desejando muitas felicidades para as mulheres no seu dia e que todas as mulheres
continuem fazendo a diferença entre os homens. Mandou um forte abraço para sua esposa,
que está presente, mãe de seus filhos, que lhe dá muito orgulho, e para todos os familiares
presentes que estão prestigiando estas mulheres que estão muito felizes pela homenagem da
noite de hoje. Dando sequência aos pronunciamentos, o Presidente convidou para fazer uso da
palavra o vereador ALBINO VALDIR SEVERO, da bancada do PP – Partido Progressista:
Cumprimentou a todos. Falou da importância do prêmio recebido na noite, a valorização do
trabalho de cada uma das homenageadas. Colocou que fazer um trabalho voluntário como as
homenageadas fazem, é para quem gosta de fazer mesmo, porque a mulher além de fazer estes
trabalhos voluntários, trabalha, tem seus afazeres de casa, cuidam dos filhos e acompanham os
netos para os filhos trabalharem. Falou que este reconhecimento hoje, cada vereador teve de
escolher sua homenageada, e escolheu para homenagear a Miriam Trein, pelo trabalho que
vem fazendo no bairro Floresta, junto com seu esposo. Colocou que este trabalho não é de
agora, vem de muitos anos e começou com a mãe da homenageada, ele falou que isto deve ser
reconhecido, mencionou que a homenageada acompanha o esporte, preside o Florestal, seu
time de coração, um trabalho que engloba os jovens no esporte. Colocou que está falando em
seu nome e em nome do vereador Érico, em nome da bancada do Partido Progressista, ele
falou sobre a homenageada do vereador Érico, a senhora Magali, e o trabalho feito com os
jovens no ramo do trabalho, dando oportunidades. Deixou a mensagem que fez para a Miriam e
para Magali para todas as homenageadas da noite. Agradeceu em nome da comunidade de
Ibirubá por este trabalho voluntário que fazem, falou que o homem não tira tempo para estes
trabalhos, para ajudar o próximo como as mulheres fazem. Parabenizou todas as mulheres do
Município pelo Dia Internacional da Mulher. Prosseguindo, o Presidente convidou para fazer seu
pronunciamento a vereadora NELCI ELSA KANITZ, da bancada do DEM – Democratas e uma das
proponentes desta Sessão Solene: Cumprimentou a todos. Confessou que neste ano foi difícil
fazer a escolha porque recaiu somente para os vereadores. Explicou que a primeira lei foi das
vereadoras Avani e Normélia e não foi executada e que então apresentou uma lei onde os
vereadores e as entidades teriam o direito de indicar as mulheres, porque as entidades sabem o
trabalho que as mulheres realizam, mas citou que a lei mudou mais uma vez no ano passado e
ficou restrito somente para os vereadores escolherem, ficando difícil escolherem uma entre
tantas. Ela citou Maomé que falava: “que a mulher foi feita da costela do homem. Não dos pés
para ser pisada, nem da cabeça para ser superior, mas sim do lado para ser igual, debaixo do
braço para ser protegida e do lado do coração para ser amada”. Ela citou também Immanuel
Kant, filósofo alemão: “a sabedoria das mulheres não é raciocinar é sentir”. Mas, ela falou que
hoje, a sabedoria das mulheres é raciocinar e sentir, pois as mulheres são capazes de atuar com
a razão e o sentimento. Falou que as homenageadas são mulheres de grandes virtudes e dos
mais diversos setores e funções, com currículos ricos em virtudes, atividades e dedicação, um
seleto grupo de mulheres escolhidas para receber a homenagem. Colocou que sempre destaca
as características de cada uma das homenageadas, pois conhece o trabalho de cada uma e sabe
da dedicação que tem com a comunidade, citou as características das homenageadas. Finalizou
com uma frase de Khalil Gibran: “quem não sabe aceitar as pequenas falhas das mulheres não

aproveitará suas grandes virtudes”. Deixou a todas um grande abraço, um feliz dia das mulheres
e que continuem sempre assim porque ela e a vereadora Rudinéia fazem o possível para
representar bem as mulheres na Câmara de Vereadores e contou que sua maior satisfação
como mulher e com a ajuda dos colegas homens, foi que conseguiram “furar” a Galeria dos
Presidentes emplacando lá o rosto de uma mulher. Dando continuidade o Presidente convidou
o Excelentíssimo Senhor, CARLOS JANDREY, Prefeito Municipal, para fazer seu pronunciamento:
Cumprimentou a todos. Falou do momento maravilhoso e grandioso em que a sociedade
através do Legislativo Municipal, que representa a voz do povo, tem a felicidade de agradecer
as mulheres e ao mesmo tempo homenagear através destas nove homenageadas da noite,
todas as mulheres pela dedicação, trabalho e pelo dom de trazer o amor, a presença do perdão,
a presença da sensibilidade, da solidariedade, da dedicação e valorização da família. Citou as
homenageadas, as parabenizou por este momento, extensivo à família e disse que quando há a
felicidade de compartilhar este instante com a sociedade, admira cada vez mais Ibirubá. Falou
que é um momento maravilhoso porque as pessoas e o Legislativo têm a felicidade e a grandeza
de reconhecer tamanha dedicação e disse que precisam ter a sabedoria, como um povo, para
viver e transformar os ensinamentos ouvidos na leitura dos currículos para produzir cada vez
mais e melhor. Observou que as homenageadas pautadas no amor ao próximo, tendo como
esteio maior a fé e salientou que realmente as mulheres têm muito, pois jamais esmorecem,
sendo sempre muito dedicadas, voluntariosas e prontas a todo o momento e nas mais diversas
instâncias do Município. Citou que entre as homenageadas, há industrialistas, empresárias,
pessoas que se doaram, profissionais da educação. Falou que testemunhar este momento é
muito gratificante. Desejou que Deus continue iluminando, abençoando, para que através da
união e da harmonia se possa construir cada vez mais uma sociedade justa e fazendo o bem
sem ver a quem e que este legado possa ser levado por muitos anos fortalecendo e integrando
ainda mais a comunidade. Posteriormente o Presidente passou a condução dos trabalhos para o
Vice‐Presidente, vereador Fernando P. Bitencourt, para que pudesse fazer seu pronunciamento.
O Vice‐Presidente assumiu a condução dos trabalhos e convidou o vereador ALBERI A. BEHNEN,
Presidente desta Casa, para fazer seu pronunciamento: Cumprimentou a todos. Parabenizou e
agradeceu a presença das homenageadas e de seus familiares. Disse que muitas sessões
solenes já aconteceram nesta Casa, tendo vários vereadores como proponentes, propondo
sessões de homenagem, de reconhecimento para pessoas e entidades que tem prestado um
trabalho social, público para a comunidade. Fez a leitura de duas mensagens que lhe foram
passadas pela secretária Angélica, a qual agradeceu, sendo elas: “Mulher que pensa com o
coração, age pela emoção e vence pelo amor. Vive milhões de emoções num só dia e transmite
cada uma delas num único olhar. Hospeda no ventre outras almas, dá a luz e depois fica cega
diante da beleza dos filhos que gerou. Dá as asas, ensina a voar, mas não quer ver partir os
pássaros, mesmo sabendo que eles não lhes pertencem. Feliz do homem que souber, por um só
dia, entender a alma de uma mulher! Mulher: Que traz beleza e luz aos dias mais difíceis, que
divide sua alma em duas, que luta pelos seus ideais, que dá a vida pela sua família, que chora e
que ri, mulher que sonha... Mulheres guerreiras, que deveriam ser lembradas, amadas,
admiradas e respeitadas todos os dias... Para vocês, mulheres especiais, desejo um Feliz Dia
Internacional da Mulher!”. Colocou que na sua vida pública deve muito para as mulheres,
começou dizendo que sua vocação teve o dom de sua mãe, que não está mais neste mundo,
mas lhe orientou muito bem com participação decisiva para que se tornasse político, porque
além de colaborar muito em sua educação, ela tinha o dom da liderança na comunidade,
sempre orientando as pessoas que precisavam de apoio e participando ativamente na
sociedade. Citou também sua professora, primeira orientadora, Nilce Corrêa da Silva, que teve
participação decisiva na sua vida profissional e falou especialmente de sua esposa, Leda, sua

filha, Alexsandra, colocou que hoje reside também juntamente com sua sogra, dona Nerica,
disse que são mulheres que participaram muito de sua vida política. Disse que muitos devem
estar pensando que está falando muito de si e esquecendo das homenageadas, mas disse que
não está esquecendo, mas está fazendo esta reflexão para lembrar a importância das mulheres
na vida de um homem, na sociedade. Disse que seus colegas vereadores, todos com muita
propriedade, fizeram colocações para que refletissem, falaram das homenageadas,
empresárias, donas de casa, líderes da comunidade, que prestam serviço social, citou a Miriam
que tem referência no esporte e salientou que hoje todos têm participação no esporte. Falou
que as homenageadas fazem uma grande política, representam a política da dona de casa, da
senhora do bolãozinho, que não deixa aquela entidade acabar, que não para nunca, na
educação dos jovens, citou a senhora Cleonice, que sempre orientou os jovens do bairro
Floresta. Disse que as homenageadas desta noite representam todas as já homenageadas e
todas as que ainda serão. Com muita clareza e honestidade ele disse que está muito feliz no dia
de hoje em presidir os trabalhos desta Casa em uma homenagem tão significativa. Pediu que
Deus continue iluminado as homenageadas para que possam ainda fazer muito mais pela boa
política da sociedade. Parabenizou as homenageadas e os familiares e a todos que estão tendo
esta oportunidade de abraçar todos e homenageando estas mulheres. De imediato o Vice‐
Presidente repassou a condução dos trabalhos para o Presidente que reassumiu e
imediatamente convidou a Srª. JOICE BINSFELD para fazer seu pronunciamento, em nome de
todas as homenageadas desta noite: Cumprimentou a todos. Falou que com muita alegria e
satisfação que nesta noite refletem sobre o papel da mulher. Comentou que não importa se são
mulheres fortes ou fracas, que mostram que mesmo através da fragilidade são fortes o bastante
para erguerem a cabeça sem desistir, pois sabem que são capazes de vencer. Disse que a
mulher tem a delicadeza das flores, a força de ser mãe, o carinho de ser esposa, reciprocidade
de ser amiga, a paixão de ser amante, e o amor por ser mulher, fêmeas guerreiras, vencedoras,
o tema de um poema, falou que são um pouco de tudo, mulheres que amam e querem ser
amadas, elegantes e repletas de inteligência que com paciência conquistaram o mundo.
Observou que a beleza de uma mulher não está na roupa que ela usa, na imagem que ela
carrega, ou na maneira que ela penteia os cabelos, disse que a beleza da mulher tem que ser
vista a partir dos seus olhos porque esta é a porta para o seu coração, o lugar onde o amor
reside, não está na marca de seu rosto, mas refletida na sua alma, no cuidado que tem pelos
outros, na paixão que ela demonstra. Falou que a beleza de uma mulher com o passar dos anos
apenas cresce. Parabenizou as mulheres pelo Dia Internacional da Mulher, e finalizou
parabenizando todas as mulheres presentes. O Presidente convidou todos os presentes para a
execusão do Hino Rio Grandense. Posteriormente o Presidente informou aos interessados em
adquirir fotografias do evento para se dirigirem até a Foto Arte. Antes de encerrar a sessão o
Presidente disse 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. Em nome da Câmara Municipal de Vereadores desejou à todas um
FELIZ DIA INTERNACIONAL DA MULHER. O Presidente agradeceu a presença de todos e
encerrou a Sessão Solene em homenagem ao Dia Internacional da Mulher, às vinte horas e
cinquenta minutos (20h50min). Os trabalhos foram presididos pelo Presidente, vereador Alberi

A. 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

