SESSÃO SOLENE

ATA Nº 1.808/2012 – DA TERCEIRA SESSÃO SOLENE DO QUARTO PERÍODO
LEGISLATIVO DA DÉCIMA QUARTA LEGISLATURA, em 30.10.2012.

Aos trinta dias do mês de outubro do ano de dois mil e doze, nas dependências da
Câmara de Vereadores de Ibirubá, às dezenove horas e quarenta minutos, foi
constatada a presença dos Vereadores: 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; Alberi Antônio Behnen, Nelci Elsa Kanitz
e Oneide Neuland da Bancada do DEM e Elói Ferraz de Andrade da Bancada do PDT.
Na ocasião realizou-se uma Sessão Solene destinada a homenagear pessoas idosas,
ocasião em que foram homenageadas dez (10) pessoas acima de 60 anos, de
reconhecido destaque na sociedade, como forma de reconhecimento aos relevantes
serviços prestados a comunidade do nosso Município, contribuindo para o
desenvolvimento de Ibirubá. O Presidente cumprimentou todos os presentes e
conforme convocação feita anteriormente iniciou a Sessão Solene. De imediato o
Presidente, vereador Alberi Antônio Behnen, convidou para fazer parte da Mesa
Oficial: Excelentíssimo senhor, CARLOS JANDREY, Prefeito Municipal de Ibirubá e a
Excelentíssima senhora, LAURA SILVA DIAS, Defensora Pública da Comarca de
Ibirubá. Em seguida o Presidente solicitou que a Secretária da Mesa Diretora,
vereadora Nelci, fizesse a apresentação dos (as) homenageados (as) desta noite.
Desta forma, a secretária realizou a apresentação: Sr. ALBINO FREDRICH,
Homenageado Especial pela Câmara Municipal de Vereadores de Ibirubá, conforme
Requerimento nº 060/12; Sr. BRUNO VEIVERBERG, indicado pelo vereador Oneide
Neuland - DEM; Srª. DANILA SODER BÄUMER, indicada pela vereadora Nelci Elsa
Kanitz - DEM; Sr. ENO REINOLDO WOJAHN, indicado pelo vereador Fernando
Pereira Bitencourt – PMDB; Sr. ERICH BAMMESBERGER, indicado pelo vereador
Alberi Antônio Behnen - DEM; Srª. IRONDINA FERREIRA DE MELO DOS SANTOS,
indicada pelo vereador Érico Pimentel Nogueira - PP; Srª. JOSEFINA BONATTO,
indicada pelo vereador Silvestre Antônio Rebelato - PMDB; Sr. LUIZ FELIPE
DERLAM, indicado pelo vereador Elói Ferraz de Andrade – PDT; Sr. MOISES DA
SILVA, indicado pelo vereador Albino Valdir Severo – PP e a Srª. ZÉLIA CELINDA
OLIVEIRA, indicada pela vereadora Rudinéia da Silva Cervieri – PMDB. Em seguida o
Presidente convidou todos os presentes para a execução do Hino Nacional. Dando
continuidade a Secretária registrou e agradeceu a presença da Srª. Gesmari Jandrey,
1ª Dama do Município; Srª. Jaqueline Brignoni Winsch, Secretária Municipal do
Trabalho, Assistência Social e Habitação; Srª. Ulsi Grave, Presidente do Grupo Velha
Guarda da Boa Vontade; Sr. Celso Endress, Presidente do Bansicredi; Srª Marlise
Wilsmann da Silva e Srª Denise, coordenadoras do Grupo Conviver; Sr. Jairo André
Engel, representando o Rotary Clube de Ibirubá; Sr. Adair e Sr. Marioti que
representam o Lions Clube de Ibirubá; familiares e amigos dos homenageados;
imprensa e demais convidados. Dando continuidade o Presidente fez a leitura de um
pequeno histórico desta Sessão Solene: A Sessão Solene em homenagem as
pessoas idosas foi instituida através da Resolução nº 006/2006, oriunda do Projeto de
Resolução nº 007/2006, de autoria da vereadora Nelci Elsa Kanitz, o qual foi aprovado
por unanimidade na sessão ordinária do dia 09 de outubro de 2006. As pessoas
consideradas idosas, para efeitos da Lei, ou de terceira idade como são denominadas
as pessoas a partir dos sessenta anos de idade, muito tem contribuído nestes

cinquenta e sete anos de emancipação política e administrativa de Ibirubá. Para
reconhecer o trabalho prestado ao nosso Município, é de vital importância
homenageá-las em vida, para que possam se sentir gratificadas. A homenagem que
estamos prestando nesta noite consideramos justa, pois são pessoas que de uma
forma ou de outra auxiliaram na construção da história do nosso Município e por isso,
muito temos a lhes agradecer. Dando sequência o Presidente deu início às leituras
dos currículos dos (as) homenageados (as), que foram feitas pela assessora
parlamentar Patrícia Sandri, seguindo uma ordem alfabética, sendo que após a leitura
de cada currículo foi realizada a entrega dos troféus de homenagem. Desta forma, a
assessora parlamentar Patrícia Sandri, efetuou a leitura do primeiro currículo, sendo
do Sr. ALBINO FREDRICH, homenageado especial desta noite. O Presidente solicitou
que o Vice-Presidente, vereador Fernando P. Bitencourt, fizesse a leitura do texto dos
troféus que foram entregues a todos (as) os (as) homenageados (as): “A Câmara
Municipal de Vereadores de Ibirubá tem a honra de prestar homenagem a Vossa
Senhoria, pela passagem do “Dia do Idoso”, pelos relevantes serviços prestados e
como forma de reconhecimento ao seu trabalho e dedicação à comunidade do nosso
Município, contribuindo para o desenvolvimento de Ibirubá. Ibirubá (RS), 30 de outubro
de 2012. Alberi Antônio Behnen – Presidente; Nelci Elsa Kanitz – Secretária. Na
sequência o Presidente convidou a vereadora Nelci E. Kanitz, proponente desta
Sessão Solene para que juntos procedessem a entrega do troféu ao Sr. ALBINO
FREDRICH. De imediato foi realizada a leitura do currículo do Sr. BRUNO
VEIVERBERG, homenageado desta noite. O Presidente convidou o ver. Oneide
Neuland, para fazer e entrega do troféu ao Sr. BRUNO VEIVERBERG. Dando
continuidade foi realizada a leitura do currículo da Srª. DANILA SODER BÄUMER e
logo em seguida o Presidente convidou a vereadora Nelci Elsa Kanitz para que faça a
entrega do troféu à Srª. DANILA SODER BÄUMER. Prosseguindo foi feita a leitura do
currículo da Sr. ENO REINOLDO WOJAHN, homenageado desta noite. O Presidente
convidou o vereador Fernando Pereira Bitencourt, para que fazer a entrega do troféu
ao Sr. ENO REINOLDO WOJAHN. Posteriormente foi realizada a leitura do currículo
do Sr. ERICH BAMMESBERGER, também um dos homenageados desta noite, sendo
que em seguida o Presidente pediu licença para proceder a entrega do troféu ao Sr.
ERICH BAMMESBERGER. Em seguida foi feita a leitura do currículo da Srª.
JOSEFINA BONATO, homenageada desta noite. O Presidente convidou o vereador
Silvestre Antônio Rebelato, para fazer a entrega do troféu a Srª. JOSEFINA BONATO.
Na sequência foi feita a leitura do currículo do Sr. LUIZ FELIPE DERLAM,
homenageado desta noite e a entrega do troféu foi feita pelo vereador Elói Ferraz de
Andrade. Logo após foi feita a leitura do currículo do Sr. MOISÉS DA SILVA,
homenageado desta noite, sendo que a entrega do troféu foi feita pelo vereador Albino
Valdir Severo. Dando continuidade foi efetuada a leitura do currículo da Srª. ZÉLIA
CELINDA OLIVEIRA, homenageada desta noite, sendo que a entrega do troféu foi
feita pela vereadora Rudinéia da Silva Cervieri. Por fim, foi realizada a leitura do
currículo da Srª. IRONDINA FERREIRA DE MELO DOS SANTOS, homenageada
desta noite, a qual não compareceu na sessão, sendo que o troféu será entregue em
outra oportunidade pelo vereador Érico Pimentel Nogueira. O Presidente registrou a
presença da Srª. Jussara Rodrigues, Secretária Municipal de Educação, Cultura,
Turismo e Desporto e do Sr. Vanderlei Santos de Souza, atual suplente de vereador e
futuro vereador eleito. Dando continuidade o Presidente anunciou o início das
manifestações, convidando para fazer seu pronunciamento o vereador ELÓI FERRAZ
DE ANDRADE, Líder da bancada do PDT – Partido Democrático Trabalhista:
Cumprimentou a todos. Iniciou citando em nome da bancada do Partido Democrático
Trabalhista todos os homenageados, referiu-se a todos que de uma forma ou outra,

com currículos brilhantes, tiveram uma história em nossa comunidade, fazendo muito
para que Ibirubá chegasse ao patamar que se encontra hoje. Pediu licença aos
homenageados para falar de seu homenageado, indicado por sua bancada, senhor
Luiz Felipe Derlam, e falou que seu currículo disse tudo, um homem que além de amar
sua família tinha como hobby a pesca e tinha um barco com o nome de “chispa
lagarto” e amigos fiéis de pesca e jornada e também gostava de jogar general. Falou
que o senhor Luiz sempre gostou muito de trabalhar e que possuem como afinidade o
Lagoão, pois nasceu no Portão, mas foi batizado no Lagoão e o senhor Luiz nasceu
no Lagoão. Deixou a mensagem do partido dizendo que o senhor Luiz foi um homem,
que como no currículo já dizia, deixou princípios que são o que mais um jovem, um
filho ou alguém pode levar na vida, é o que se precisa levar eternamente para ser
pessoas dignas, de bem e honestas, o que com certeza o senhor Luiz ensinou aos
seus filhos e seus netos. Deixou seu abraço e pediu que o homenageado recebesse
de coração esta homenagem, pois merece muito pela história que fez no comércio. O
Presidente registrou e agradeceu a presença também da Srª. Carlota Elisa Artmann,
ex-Secretária Municipal da Saúde e vereadora recém-eleita. Em seguida o Presidente
convidou para fazer seu pronunciamento o vereador Silvestre Antonio Rebelato, Líder
da bancada do PMDB - Partido do Movimento Democrático Brasileiro: Cumprimentou
a todos. Desejou boas vindas para a doutora Laura, Defensora Pública, e disse que a
população precisa saber que ela está à disposição da comunidade. Falou que está
falando em nome do vereador Fernando e da vereadora Rudinéia como líder da
bancada do Partido do Movimento Democrático Brasileiro – PMDB, e disse que irá se
referir primeiro aos homenageados, senhor Eno e dona Zélia, e aos outros
homenageados com a mesma admiração, carinho e reconhecimento e deixou a
senhora Josefina por último, e explicou onde ela mora, que passando a rodoviária a
esquerda é onde há uma área cheia de gente. Falou que tem o privilégio de ir sempre
que pode e disse que a dona Josefina lhe dá uma abanada quando passa, senta em
sua área onde se sente bem e é tratado como se fosse filho e vendo os familiares se
emocionou, pois é do ser humano quando se tem sentimentos. Chamou a atenção
para o fato de que um dos homenageados há pouco também se emocionou e disse
que ficou pensando no que dizer hoje, onde cada um deu seu exemplo, lutando e
alguns com dificuldades outros com mais facilidade tendo chance de conhecer o Brasil
e o mundo e disse que muitos jovens se liquidam quase que todo dia. Perguntou que
mundo é este onde há pessoas que servem de tantos exemplos, não somente para os
presentes nesta noite, perguntou o que está faltando nesse mundo para se conseguir
entender os que não lutam para dar um passo adiante, pois cada obstáculo que se
vence é um orgulho e saber que logo adiante tem outros mais. Pediu desculpas por
sua emoção e deixou os familiares para saudar depois porque conhece todos, e
saudou todos em nome do Moacir Refatti. Falou então da dona Josefina, da Várzea,
da sua família que está presente, do orgulho e exemplo que ela está dando, ele
colocou que o maior patrimônio que se pode ter é as pessoas a quem ajudou que são
inúmeras, e disse que quem observar passando a rodoviária à esquerda, vê pessoas
que vem do interior para deixar a mala, deixar recado, almoçar e a dona Josefina
sempre está pronta para atender. Falou que tem muito orgulho de falar que é amigo da
família e pediu desculpas pela Miriam não estar presente, pois tinha outra reunião,
mas que queria muito vir abraçar todos. Falou que o senhor Bruno foi vereador desta
Casa e que o senhor Eno também é uma liderança extraordinária, viu seu “irmão” com
dificuldades, em cadeira de rodas, mas está presente para receber a homenagem.
Deixou o seu abraço e reconhecimento pelo exemplo que dão e que irão levar adiante,
sendo importante que nesta noite tivessem mais jovens assistindo que alguma coisa
se poderia mudar, pois veriam que na vida tudo vale a pena menos fracassar. Dando

sequência aos pronunciamentos, o Presidente convidou para fazer uso da palavra o
vereador ÉRICO PIMENTEL NOGUEIRA, Líder da bancada do PP – Partido
Progressista: Cumprimentou a todos os presentes e em especial os homenageados.
Falou que está bastante emocionado no momento representando a bancada do
Partido Progressista – PP, o vereador Albino. Desejou que Deus continuasse a
iluminar os homenageados, os familiares, e que sirvam de modelo de exemplo de vida
para os presentes e para os jovens. Disse que chegar aos oitenta, noventa e cem
anos é difícil, e citou o que disse o vereador Silvestre, que muitas vezes as pessoas
não dão importância para a vida, mas que precisamos nos agarrar a cada esperança
de vida, pois todos sabem que um dia vamos morrer, mas enquanto houver esperança
se deve lutar. Disse que o exemplo que os homenageados dão de virem até esta
Casa, e que os vereadores ficam felizes em poder homenageá-los, mas que ainda
ouve e lê em jornais críticas pelas homenagens que a Câmara de Ibirubá faz, ele
perguntou se estas pessoas acham que estão perturbando a vida de alguém? E
respondeu que não, que devem homenagear as pessoas em vida, que é um projeto de
lei e deve ser cumprido, cada vereador indica um homenageado. Falou que a pessoa
que indicou mora no interior e que a maior parte dos familiares moram em Fortaleza
dos Valos e no Salto do Jacuí e que no domingo esta lhe falou que se estivesse bem e
não chovesse viria, mas infelizmente não pode vir e ficou sentido, mas faz parte da
vida e irá entregar o troféu em sua casa e disse que tem certeza que lá no Pinheirinho
neste momento ela está orando por sua pessoa e por todos os presentes. O
Presidente convidou paa fazer seu pronunciamento a vereadora NELCI ELSA KANITZ,
Líder da bancada do DEM – Democratas e proponente desta Sessão Solene: Falou
que esta homenagem se dá a partir de uma resolução apresentada em dois mil e seis
por sua pessoa, ficando designado que cada ano se homenageasse pessoas acima de
sessenta anos, ou seja, pessoas consideradas pela lei idosas e que cada vereador
teria o direito de fazer uma indicação. Salientou que é muito difícil escolher uma
pessoa, pois todos mereceriam esta homenagem passados estes anos. Disse que
neste ano apresentou um requerimento que foi aprovado por todos os vereadores para
que fosse homenageada a pessoa considerada mais idosa do Município, sendo que
este ano foi indicado o senhor Albino Fredrich. Homenageou o senhor Albino, que
conhece carinhosamente por Albininho, e citou todos demais homenageados, pessoas
muito conhecidas das quais poderia fazer um histórico muito grande, mas se sentiu
pequena diante do grande histórico apresentado nesta noite de cada um dos
homenageados. Falou que tem lembranças de passagens, referiu-se a dona Danila
que conheceu desde menina, desde que nasceram seus filhos e colocou que se
espelha muito nela que tem passado provação igual a sua, perderam um filho, e que
dona Danila não parou de lutar com o apoio da família continuou a sua missão assim
como tenta fazer também. Referiu-se ao senhor Albino e disse que sabe que é difícil
numa noite como hoje ficar muito tempo assistindo, mas que era merecedor da
homenagem e que deveriam ter feito antes, lembrou da gaita que ele tocava e das
animações junto com o senhor Schweig, que hoje não está mais entre nós, colocou
que o senhor Albino animou muitas festas. Falou que o senhor Erich teve participação
na comunidade assim como o senhor Luiz seu vizinho, amigo e companheiro,
agradeceu tudo o que ele tem feito, citou o senhor Bruno, senhor Eno e senhor
Moisés, dona Irondina e dona Josefina. Falou que se hoje nosso Município está no
patamar de desenvolvimento que se encontra é porque muito devemos a estas
pessoas que auxiliaram a construir a história do Município, cada um deu a sua
contribuição. Comentou que está se pronunciando em nome da bancada Democrata,
composta também pelos vereadores Alberi e Oneide, cujas indicações foram a dona
Danila, senhor Erich e senhor Bruno e o senhor Albino em conjunto. Falou que há

nesta noite uma seleção de pessoas de idade indicados, oriundos das mais diversas
áreas e funções do Município, colocou que o senhor Albino irá completar cento e
quatro anos de vida e chamou a atenção para sua história, junto com sua filha Viviane
no dia vinte e oito de novembro, colocou que ela irá fazer quarenta anos e que o
senhor Albino irá fazer cento e quatro anos e disse que para ela chegar até a idade do
senhor Albino precisa viver sessenta e quatro anos, mais do que viveu até hoje.
Colocou do quanto é importante lembrar-se destas pessoas em vida e que como
mencionou o vereador Érico, às vezes sofrem críticas por estarem homenageando
demais, mas perguntou quem os faria sair de casa nesta noite e receber uma
homenagem que somente faz bem, salientou que estão exercendo as funções de
vereador, mas que, além disto, podem homenagear as pessoas. Citou uma
mensagem: “Envelhecer é o único meio de viver muito tempo e que se não queremos
envelhecer não podemos viver muito tempo, pois a idade madura é aquela em que
ainda se é jovem, porém com mais esforço; muitas pessoas não chegam nos oitenta
porque perdem muito tempo tentando ficar nos quarenta; aos vinte reina o desejo, aos
trinta reina a razão, aos quarenta o juízo; o que é belo aos vinte, forte aos trinta, rico
aos quarenta, sábio aos cinquenta, nunca será nem belo, nem forte, nem rico, nem
sábio: quando se passa dos sessenta são poucas as coisas que nos parecem
absurdas, tudo começa a ter mais sentido; nos olhos dos jovens arde a chama, nos
olhos dos idosos brilha a luz; a iniciativa da juventude vale tanto quanto a experiência
dos velhos e em cada um dos homens sempre existe um menino, em cada uma das
mulheres sempre existe uma menina; feliz é quem foi jovem em sua juventude e feliz é
quem é sábio em sua velhice; todos desejamos chegar à velhice e todos negamos que
tenhamos chegado porque normalmente quando a pessoa chega se acha jovem,
dizem aquela pessoa é tão jovem quanto eu e tem oitenta anos de idade, nós não
percebemos que envelhecemos depende muito de nossa cabeça. Deixou para os
homenageados a gratidão pelo que fizeram pelo Município e desejou que o Senhor
continue iluminando a cada um para que possam continuar cumprindo a missão que
foi designada por Deus a cada um. O Presidente deu continuidade aos
pronunciamentos e convidou o Excelentíssimo Senhor, CARLOS JANDREY, Prefeito
Municipal, para fazer seu pronunciamento: Cumprimentou a todos. Fez uma saudação
muito carinhosa aos homenageados, pessoas que realmente demonstram a grandeza
das famílias ibirubenses que fizeram com que Ibirubá seja este Município maravilhoso,
esta terra querida e estendeu a saudação a todos que prestigiam esta sessão solene
que é o reconhecimento do povo ibirubense por estas pessoas, junto com suas
famílias, relatando os trabalhos na grandeza dos currículos. Falou que os
homenageados tiveram uma vida dedicada ao trabalho sempre com muito amor para a
família e com vida intensa dentro de suas comunidades demonstrando que todos
precisam dentro da sociedade nos pautarmos em cima da serenidade sempre com o
desejo da harmonia, da aproximação de todas as áreas para que juntos possamos
fazer com que o Município e o povo tenha cada dia melhores momentos em suas
vidas. Falou da importância de ver os homenageados e deixou sua mensagem de
reconhecimento e agradecimento para a Câmara Municipal, porque estes momentos
são necessários para que possamos como sociedade observar estas pessoas que já
ultrapassam os sessenta anos e tiveram dificuldades em suas vidas, mas também
muita dedicação e doação para que neste ano possamos prestar esta homenagem.
Em nome dos homenageados fez uma saudação especial ao “Albininho”, recordou que
no ano passado esteve no dia vinte e oito de novembro participando de sua festa
quando comemorava seus cento e três anos onde seu saudoso avô, Etwin Schweig
esteve presente, e juntos ainda utilizaram o acordeão para animar a festa. Falou sobre
a intensidade da vida, mesmo com longos anos há felicidade, alegria de receber os

amigos, compartilhar os instantes para termos a capacidade como sociedade de
vivermos a harmonia e a união de uma comunidade. Desejou que esta fosse a
mensagem maior desta noite e parabenizou todos os homenageados, também deixou
sua gratidão por tudo o que fizeram pelo Município. Disse que como Gestor Público
Municipal é muito gratificante este instante, desejou que Deus continuasse iluminando
a todos para que possamos fazer de nosso Município uma terra cada vez melhor. O
Presidente convidou o Sr. BRUNO VEIVERBERG, para fazer seu pronunciamento, em
nome de todos (as) os (as) homenageados (as) desta noite: Cumprimentou a todos.
Fez menção especial ao vereador Oneide que teve a generosa ideia de indicar o seu
nome no rol das dez pessoas com idade acima de sessenta anos para receber
homenagem nesta sessão solene. Informou que recebeu do Presidente do Legislativo
a honrosa incumbência de servir de porta-voz dos outros homenageados e manifestou
os agradecimentos a todos que de uma ou outra forma participaram da escolha das
pessoas homenageadas. Falou que quanto à base fundamental da concessão da
homenagem ao seu juízo a Câmara de Vereadores foi bastante generosa com os
homenageados porque os relevantes serviços prestados e o trabalho, bem como a
dedicação à comunidade do Município foram modestos, mas honrosos. Ele redobrou
os agradecimentos e agradeceu pela honrosa distinção. O Presidente passou a
condução dos trabalhos ao Vice-Presidente, Fernando Pereira Bitencourt, para que
pudesse fazer seu pronunciamento. O Vice-Presidente 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 e em especial aos homenageados da noite.
Falou que todos que lhe antecederam em suas brilhantes explanações já fizeram as
colocações nesta grande homenagem que a Câmara de Vereadores tem a
oportunidade de trazer para a comunidade. Disse que a Câmara através das
homenagens tem prestado um serviço para a comunidade de retribuição e
agradecimento às pessoas que tem feito acontecer em nosso Município, o fazendo
prosperar, crescer e orgulhar. Falou que na ocasião de hoje estão representados dez
nomes um mais relevante que o outro, pessoas que nem todos conheciam, mas que
hoje através dos currículos aprendemos um pouco mais. Salientou que todos os
homenageados podiam passar horas nos dando aulas de vida, de ensinamentos, de
como se constituir uma família, de como se prosperar, de como se fazer o bem. Falou
que teve apresentação de senhoras do lar, de senhoras com serviços prestados, de
empresários, representantes de instituições, do senhor Moisés que na sua modéstia
não colocou que ajudou na construção da Câmara de Vereadores, do senhor Albino
que emocionou a todos com sua presença. Falou que está com cinquenta e dois anos
exata metade da trajetória do senhor Albino e desejou que Deus lhe desse saúde para
chegar próximo desta idade aprendendo com todos e procurando a fazer o bem. Falou
que teve a felicidade de convidar o senhor Bruno para representar os demais e disse
que não é um desprestígio aos outros. Contou que tem uma particularidade com o
senhor Luiz através de seu pai, sendo amigo da família, e disse que sabe que das
provações que este tem passado, mas isto faz parte da vida e que as amizades e
construção de vida são sinônimos de coisas boas. Falou que todos os vereadores
apresentaram nomes importantes e que teve a felicidade de apresentar o nome do
senhor Erich e contou que se emocionou lendo o currículo do homenageado e disse
que acredita que ainda haverá a oportunidade dele vir a esta Casa trazer o seu
conhecimento, disse que está feliz em vê-lo e a sua família e em ver a emoção do seu
homenageado ao receber o troféu e que também ficou emocionado, e que se alguém
chorou é de felicidade. Colocou que está muito feliz de participar desta homenagem
como Presidente desta Casa, com os homenageados e seus familiares, prestando

reconhecimento a pessoas de relevância, de fibra e luta que muito fizeram e muito
ainda irão fazer especialmente ensinando a todos o bem, o verdadeiro caminho do
civismo, do homem e mulher honrados, o que muito orgulha o povo de Ibirubá,
ressaltou que como Presidente da Casa está muito feliz em prestar esta justa e
merecida homenagem para toda a Ibirubá. Encerrou agradecendo a todos que
honraram com a presença. O Vice-Presidente repassou a condução dos trabalhos ao
Presidente que reassumiu os trabalhos e convidou todos os presentes para a
execução do Hino Rio Grandense. Em seguida, o Presidente informou aos
interessados em adquirir fotografias deste evento para se dirigirem até a Foto Arte. O
Presidente agradeceu a presença de todos e desta forma, encerrou a Sessão Solene
de homenagem as pessoas idosas, às vinte e uma horas e dez minutos (21h10min).
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 pela Senhora
Presidente.

ALBERI ANTÔNIO BEHNEN

Presidente do Legislativo Ibirubense.

NELCI ELSA KANITZ

Secretária do Legislativo.

