Câmara presta homenagem ao Dia Internacional da Mulher

ATA Nº 1.820/2013 – DA SEGUNDA SESSÃO SOLENE DO PRIMEIRO PERÍODO LEGISLATIVO DA
DÉCIMA QUINTA LEGISLATURA, em 08.03.2013.

Aos oito dias do mês de março do ano de dois mil e treze, nas dependências da Câmara de
Vereadores de Ibirubá, às dezenove horas e quinze minutos, foi constatada a presença dos
Vereadores: Rogério Mauri de Oliveira, Ilvo Adam Schlintwein e Silvestre Antônio Rebelato, da
Bancada do PMDB; Liberto Leomar Franken e Carlota Elisa Artmann da Bancada do PP; Alberi
Antônio Behnen, Abel Grave, Oneide Neuland e Vanderlei Santos de Souza da Bancada do DEM;
Olindo de Campos da Bancada do PT 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 onze (11) 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 GESMARI
JANDREY, 1ª Dama do Município; e a Excelentíssimo senhora Drª. LAURA DIAS, Defensora
Pública da Comarca de Ibirubá. Em seguida o Presidente convidou todos os presentes para a
execução do Hino Nacional. Posteriormente o Presidente apresentou as homenageadas da
noite que estavam sentadas nos lugares de destaque e honra: Senhora, ANA MARLISE
SCHREINER KOEPPE, indicada pelo vereador Rogério Mauri de Oliveira; Senhora, CENIRA
DUARTE SILVEIRA, indicada pelo vereador Oneide Neuland; Senhora, CLARIMAR UGALDE
PAIXÃO, indicada pelo vereador Alberi Antônio Behnen; Senhora, DIAMANTINA DA SILVA DE
FREITAS, indicada pelo vereador Abel Grave; Senhora, DORA BOCK, indicada pela vereadora
Carlota Elisa Artmann; Senhora, GLACI MARIA DE OLIVEIRA, indicada pelo vereador Elói Ferraz
de Andrade; Senhora, LILLIA LUIZA FASSINI FERRARI, indicada pelo vereador Ilvo Adam
Schlintwein; Senhora, MARIA LUIZA OLIVEIRA GRAMINHO, indicada pelo vereador Vanderlei
Santos de Souza; Senhora, MARILEI RUPPENTHAL ALDEBRAND, indicada pela vereadora Silvestre
Antônio Rebelato; Senhora, NATALÍCIA CAMERA, indicada pelo vereador Olindo de Campos; e
Senhora, SELITA FERREIRA BRAGA, indicada pelo vereador Liberto Leomar Franken, Presidente
desta Casa. 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). É com enorme satisfação que registramos nesta Sessão a “IMPORTÂNCIA DA
MULHER”: Mulher geradora da vida, guerreira, batalhadora, ao mesmo tempo terna, meiga,
dócil, 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 ainda tem no coração muita
bondade e uma imensa sinceridade. Mulher: eterno brilho que transforma o caminho de
espinhos em um oásis de paz! Nos sentimos honrados em poder homenageá‐las neste dia

especial. 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 efetuou a leitura do texto dos troféus que
foram entregues a todas as homenageadas: “Prezada 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),
08 de março de 2013. Liberto Leomar Franken – Presidente e Abel Grave – Secretário.”. O
Presidente observou que a leitura dos currículos e entregas dos troféus seguiriam uma ordem
alfabética. De imediato solicitou que a assessora Patrícia iniciasse a leitura dos currículos,
procedendo a leitura do currículo da Srª ANA MARLISE SCHREINER KOEPPE, indicada pelo
vereador Rogério Mauri de Oliveira. Na sequência o Presidente convidou o vereador Rogério
Mauri de Oliveira para fazer a entrega do troféu de homenagem para a Srª ANA MARLISE
SCHREINER KOEPPE. Dando continuidade foi realizada a leitura do currículo da Srª CENIRA
DUARTE SILVEIRA, indicada pelo vereador Oneide Neuland, o qual posteriormente foi convidado
para fazer a entrega do troféu de homenagem para a sua homenageada. Em seguida foi feita a
leitura do currículo da Srª. CLARIMAR UGALDE PAIXÃO, indicada pelo vereador Alberi Antônio
Behnen, o qual posteriormente efetuou a entrega do troféu a sua homenageada. Dando
continuidade foi realizada a leitura do currículo da Srª. DIAMANTINA DA SILVA DE FREITAS,
indicada pelo vereador Abel Grave, o qual procedeu a entrega do troféu a sua homenageada.
Na sequência foi feita a leitura do currículo da Srª DORA BOCK, indicada pela vereadora Carlota
Elisa Artmann, a qual realizou a entrega do troféu de homenagem para sua homenageada.
Posteriormente foi realizada a leitura do currículo da Srª. GLACI MARIA DE OLIVEIRA, indicada
pelo vereador Elói Ferraz de Andrade, o qual foi convidado pelo Presidente para fazer a entrega
do troféu de homenagem para sua homenageada. Dando continuidade foi feita a leitura do
currículo da Srª. LILLIA LUIZA FASSINI FERRARI, indicada pelo vereador Ilvo Adam Schlintwein, o
qual foi convidado pelo Presidente para fazer a entrega do troféu de homenagem para sua
homenageada. Dando continuidade foi realizada a leitura do currículo da Srª. MARIA LUIZA
OLIVEIRA GRAMINHO, indicada pelo vereador Vanderlei Santos de Souza, o qual fez a entrega
do troféu de homenagem para sua homenageada. Posteriormente foi realizada a leitura do
currículo da Srª MARILEI RUPPENTHAL ALDEBRAND, indicada pelo vereador Silvestre Antônio
Rebelato, o qual foi convidado pelo Presidente para efetuar a entrega do troféu de homenagem
para sua homenageada. Dando continuidade foi procedida a leitura do currículo da Srª
NATALÍCIA CAMERA, indicada pelo vereador Olindo de Campos, o qual fez a entrega do troféu
de homenagem para sua homenageada. Por fim, foi realizada a leitura do currículo da Srª
SELITA FERREIRA BRAGA, indicada pelo Presidente, vereador Liberto Leomar Franken, o qual
passou a condução dos trabalhos ao Vice‐Presidente, que imediatamente após assumir a
condução dos trabalhos, convidou o Presidente, vereador Liberto Leomar Franken, para fazer a
entrega do troféu de homenagem à Srª SELITA FERREIRA BRAGA. Em seguida o Vice‐Presidente
repassou a condução dos trabalhos ao Presidente que reassumiu os trabalhos e solicitou que o
Secretário, vereador Abel Grave, fizesse o registro das autoridades presentes. Desta forma, o
vereador Abel registrou e agradeceu a presença da Srª. Vanessa Fontana Rebelato, esposa do
Vice‐Prefeito Municipal Francisco Rogério Rebelato; Srª. Jaqueline Brignoni Winsch, Secretária
Municipal do Trabalho, Assistência Social e Habitação; Srª. Jussara Rodrigues, Secretária
Municipal de Educação, Cultura, Turismo e Desporto; Srª. Ledi Hütner, Presidentes e membros
de Conselhos Municipais; Presidentes das Associações de Bairros de Ibirubá; Sr. Pedro Luiz
Rebelato, advogado Vice‐Presidente da OAB de Ibirubá; Sr. Luis Roman, Gerente da CORSAN de
Ibirubá e membro do COMDICA; Srª. Nelci Elsa Kanitz, ex‐vereadora e proponente desta Sessão

Solene, neste ato representando o Lyons Club de Ibirubá; representantes das escolas;
representantes da Comunidade Evangélica; integrantes de Grupos de Terceira Idade; dos
funcionários (as) públicos municipais; do Pastor Davi Paixão, Presidente da Igreja Assembleia de
Deus; Srª. Janice Bock Oliveira, vereadora do município de Fortaleza dos Valos; Srª. Ana Salete
Spengler, representante da Liga Feminina de Combate ao Câncer e da SOBENI; 1º Sargento Luis
Carlos Beck Maidano, representante do Corpo de Bombeiros de Ibirubá; Srª. Marlene Dieckel
Roman, Presidente da ONG Filhos do Coração; Sr. Adão Medeiros Escobar, representante do
CTG Rancho dos Tropeiros; dos familiares das homenageadas, amigos e colaboradores; da
imprensa e comunidade em geral. Dando continuidade o Presidente, vereador Liberto Leomar
Franken, anunciou o início das manifestações, convidando para fazer seu pronunciamento o
vereador ELÓI FERRAZ DE ANDRADE, da bancada do PDT: Cumprimentou a todos e em especial
as homenageadas da noite. Falou que todas as homenageadas e seus currículos têm história e
vivência, desempenhando funções em suas vidas sempre ajudando a comunidade. Citou
qualidades e funções desempenhadas por todas as homenageadas dando maior ênfase para sua
homenageada, senhora Glaci. Em nome de sua bancada e do Partido Democrático Trabalhista –
PDT, ele falou para comunidade e mulheres presentes que a mulher tem o símbolo de
guerreira, tem persistência e que muitas vezes passam a noite embalando filhos o que os
homens não têm e salientou que não irá falar mais, pois passaria a noite inteira trazendo o que
uma mulher faz e o que realiza para o bem da sua família e de sua comunidade. Parabenizou as
homenageadas e todas as mulheres. Dando continuidade o Presidente convidou para fazer seu
pronunciamento o vereador OLINDO DE CAMPOS, da bancada do PT: Cumprimentou a todos e
em especial as homenageadas da noite. Falou da importância de se ter um momento especial
para homenagear as mulheres e parabenizou a proponente da sessão solene, a ex‐vereadora
Nelci, pois proporcionou este momento. Falou que se emocionou ao ouvir o currículo de cada
uma e observou que várias homenageadas também se emocionaram ao recordar o passado e
ter seu trabalho reconhecido pela comunidade. Falou em especial de sua homenageada,
senhora Natalícia Câmera e de seu grande currículo e da importância em poder lhe
homenagear. Salientou que a senhora Natalícia sempre se preocupou com as pessoas e com a
comunidade, que esta homenagem foi merecida. Parabenizou a senhor Natalícia e seus
familiares, esposo, filhos e netos que compreenderam todo trabalho voluntário realizado por
ela. Contou que hoje por todo seu exemplo de trabalho ela foi contratada pela Prefeitura para
atender seis bairros da comunidade, totalizando cento e cinquenta cinco mulheres, realizando
encontros onde fazem pães caseiros, acolchoados e artesanatos. Falou que ficou orgulhoso em
ver o trabalho que faz com reciclagem e de sua força de vontade. Parabenizou a senhora
Natalícia, as mulheres, sua mãe que não pôde comparecer e sua esposa Marli. Dando sequência
o Presidente convidou para fazer seu pronunciamento o vereador SILVESTRE ANTONIO
REBELATO, Líder da bancada do PMDB: Cumprimentou a todos e em especial as homenageadas
da noite. Falou que faz seu pronunciamento em nome da bancada do Partido do Movimento
Democrático Brasileiro – PMDB, do Rogério e do Ilvo pedindo que destacasse também as suas
homenageadas e falou também de sua homenageada. Falou que não será pontual a cada uma
das homenageadas e que o dia da mulher deveria ser comemorado todos os dias e que viu no
plenário várias mulheres que deveriam ser homenageadas. Relatou sua revolta quando vê
homens que se aproveitam de sua força ou por terem a caneta na mão para prejudicar a vida de
mulheres e falou que a lei deveria ser mais severa e mais dura para punir estes covardes. Disse
que a luta das mulheres não começou na fábrica de tecelagem e que continua até hoje,
mencionou a luta dos professores. Disse que observou no plenário homens responsáveis que se
orgulham da família que tem, professores que estão batendo sineta à vida inteira, pessoas que
trabalham com a saúde, pessoas que lutam neste mundo desigual e disse que são as mulheres

que tentam segurar a “peteca” na mão e que os homens muitas vezes se acovardam. Fez um
apelo aos homens presentes para que multipliquem a ideia e não valorizem somente o dia
internacional da mulher, mas todos os dias. Disse que lembra sua esposa, de sua mãe que está
tranquila porque deixou alguém para fazer sua parte e ele colocou que fica orgulhoso, pois são
três mulheres as responsáveis por estar ocorrendo este momento, três ex‐vereadoras, Nelci,
Avani e Normélia. Disse que a reflexão não deve ser feita somente no dia de hoje, esteve no
mercado e viu que as mulheres estão tomando conta. Falou que várias vezes esteve na Praça da
Matriz em Porto Alegre para defender o salário das professoras e fez isto porque tem certeza
que a educação começa por ali e que noventa por cento dos educadores são mulheres. Falou
que esta semana fez o que poucos vereadores fizeram, telefonou para pressionar a divisão dos
royalties para vir mais recursos para os municípios e matar a fome das pessoas, ele contou que
viu há poucos dias pessoas no nordeste morrendo de fome, se drogando e prostituindo por
cinco reais. Perguntou que Brasil é esse? E disse que aqui tem muita fartura e comida, mas que
no Brasil há muitos morrendo de fome e disse que quem quiser ver é somente visitar o
Nordeste e ele salientou que nunca mais quer ver esta miséria e que tem os que acham que o
Brasil vai bem, que estão tirando pessoas da miséria e falou que somente falta conseguir uma
retroescavadeira para ir enterrando as pessoas que ainda estão sem comida e que infelizmente
a primeira a receber uma notícia ruim são as mulheres. Em seguida o Presidente convidou para
fazer seu pronunciamento o vereador ALBERI ANTÔNIO BEHNEN, Líder da bancada do DEM:
Cumprimentou a todos e em especial as homenageadas da noite. Falou que com a incumbência
de Líder do Partido dos Democratas faz o uso da palavra em seu nome, do vereador Oneide,
vereador Abel e vereador Vanderlei. Confessou que em seus dezesseis anos como vereador já
participou de muitas sessões solenes, mas que hoje em muitos momentos e durante a leitura
dos currículos se emocionou e lembrou‐se de sua esposa que está Cruz Alta cuidando do irmão,
de sua filha que está em Porto Alegre, de sua mãe que já não tem mais e especialmente
ouvindo os currículos com vários exemplos de vida e observou que muitos se emocionaram,
pois o plenário está lotado para esta homenagem importante. Fez uma reflexão, disse que os
vereadores muitas vezes são mal interpretados nestes momentos de homenagem inclusive com
críticas em colunas de jornais e colocou que gostaria que estas pessoas estivessem presentes
neste momento para ver a importância de uma sessão desta natureza, do reconhecimento, pois
os vereadores representam a comunidade. Falou do reconhecimento do trabalho de cada uma
das homenageadas com relevância e serviços prestados para a comunidade, especialmente na
família que é à base de tudo. Falou que a imprensa está dando muita ênfase na notícia de um
artista que morreu, e pelo que leu, o mesmo procurou a morte e que as pessoas estão
valorizando muito, esquecendo princípios morais, pois quem procura o mal, encontra o mal, e
colocou que no seu conceito ele não era um bom exemplo para a sociedade. Citou as mulheres
homenageadas pelos Democratas: dona Cenira, dona Diamantina, dona Maria e dona Clarimar.
Em nome dos Democratas ele trouxe o reconhecimento a todas as mulheres e iniciou por sua
esposa, sua filha, as homenageadas e todos que estão prestigiando. Dando sequência aos
pronunciamentos, o Presidente convidou para fazer uso da palavra a vereadora CARLOTA ELISA
ARTMANN, Líder da bancada do PP: Cumprimentou a todos e em especial as mulheres
homenageadas da noite. Falou que esta é uma noite de emoção, reflexão, alegria e
reconhecimento no Dia Internacional da Mulher e por este motivo agradeceu as ex‐vereadoras,
dona Nelci, dona Avani e dona Normélia, que se preocuparam em prestar esta homenagem.
Falou que em nossa sociedade há pessoas que acham que não é importante fazer esta
homenagem e salientou que pode até não ser importante para quem não tem uma pessoa
amiga para homenagear ou que mereça este reconhecimento. Falou que as emoções que sentiu
durante a leitura dos currículos lhe apertou o coração. Fez uma referência a Ana por ela ser

contadora e contou que várias vezes foi criticada em seu trabalho por ser contadora, mas as
mulheres estão ocupando seu espaço e fazendo seu trabalho, tentando conquistar seu espaço
de direito e se sobressaindo. Falou de sua homenageada, senhora Dora. Disse que em Ibirubá os
valores de família são importantes e por este motivo a importância desta homenagem para
estas onze guerreiras, na sua delicadeza de mulher são batalhadoras para conseguir manter a
sua família e ainda participar da sociedade voluntariamente ou não, cada uma em sua função e
atividade. Encerrou fazendo a leitura de uma mensagem. Prosseguindo, o Presidente convidou
para fazer seu pronunciamento o Excelentíssimo Senhor, CARLOS JANDREY, Prefeito Municipal:
Cumprimentou a todos. Enalteceu o momento desta homenagem às mulheres representadas
por estas onze guerreiras que através de seu currículo mostraram ser sempre dedicadas e
solidárias ao esteio da família e no zelo para com as crianças. Falou da sabedoria de se ter o
reconhecimento e a necessidade da valorização como sociedade do papel fundamental da
mulher que a todo o momento conquista novos horizontes. Disse que quando fala em mulher
recorda da dedicação de sua mãe, do zelo, cuidado, amor, carinho para que pudesse hoje estar
inserido nesta sociedade maravilhosa de Ibirubá. Lembrou a alegria de sua esposa quando do
nascimento dos filhos, o dom maravilhoso das mulheres, gerar vida. Falou que se emociona
porque está vivendo em um local onde a comunidade graças à contribuição e a capacidade das
mulheres de justiça e harmonia, tem a união das famílias e aproximação das pessoas. Colocou
que este é um momento de alegria e felicidade onde o Poder Público dá o seu testemunho e
agradece a iniciativa do Legislativo, que é um palco de grandes debates e de representação
máxima de cada cidadão e salientou que todos deveriam ter a capacidade de perdão. Falou que
como sociedade precisam deixar as diferenças de lado, fortalecer a união e a harmonia para
juntos a cada dia buscar uma sociedade mais justa e que faça com que todos tenham a sua
oportunidade tendo fé e gratidão pela nossa existência, tendo como pauta a doação e o
exemplo Divino. Falou que como líderes possuem a responsabilidade de trabalhar para o bem
comum, disse que ficou feliz em deixar sua homenagem e disse que sabe das dificuldades das
homenageadas e das graças e que sempre foram persistentes e com superações. Agradeceu o
espaço e desejou que Deus continuasse abençoando e iluminando a todos para que juntos
continuemos a passar por estes momentos maravilhosos. Posteriormente o Presidente passou a
condução dos trabalhos para o Vice‐Presidente, vereador Vanderlei Santos de Souza, para que
pudesse fazer seu pronunciamento. O Vice‐Presidente assumiu a condução dos trabalhos e
convidou o vereador LIBERTO LEOMAR FRANKEN, Presidente desta Casa, para fazer seu
pronunciamento: Cumprimentou a todos e em especial as mulheres homenageadas. Falou que
tem certeza que as vereadoras que entraram com o Projeto para que fosse criada esta Sessão
Solene estavam certas porque viu a sensibilidade de todos os vereadores em prestar esta
homenagem para estas mulheres guerreiras no seu dia a dia. Falou que sabe que na
comunidade e nos demais segmentos das entidades, em todos os setores de trabalho existe a
presença da mulher e que a cada dia se torna mais evidente a participação da mulher em todos
os segmentos. Falou que isto o faz refletir dia a dia a importância de prestar homenagem num
dia, mas lembrando a cada dia da valorização que precisam ter para com as mulheres. Falou
que devemos lembrar primeiramente de quem nos trouxe ao mundo, a mãe e feliz de quem
pode a homenagear. Falou em especial sobre a sua homenageada. Disse que todos os
vereadores gostariam nesta noite de homenagear mais pessoas e que tem nas senhoras
homenageadas a imagem destas pessoas e através destas homenageadas querem transmitir
para todas as mulheres da comunidade esta homenagem. Finalizou desejando a todos um feliz
Dia Internacional da Mulher e que cada um está certo do que está falando e realizando e disse
para os presentes que estes sabem que estão realizando algo que é de suma importância para a
sociedade. Prestou seu reconhecimento a todas as homenageadas e a todas as mulheres e

autoridades presentes que estão prestigiando este dia. De imediato o Vice‐Presidente repassou
a condução dos trabalhos para o Presidente que reassumiu e imediatamente convidou a Srª.
ANA MARLISE SCHREINER KOEPPE, para fazer seu pronunciamento, em nome de todas as
homenageadas desta noite: Cumprimentou a todos. Agradeceu a oportunidade de representar
as demais homenageadas da noite, as citou e parabenizou pelo dia especial. Expressou sua
gratidão ao seu esposo e suas filhas pela compreensão durante sua jornada como esposa, mãe
e profissional, agradeceu a direção da Cotribá, seus colegas e colaboradores pela confiança e
profissionalismo dedicados a sua pessoa o que tornou sua trajetória vitoriosa. Dedicou esta
homenagem a memória de sua mãe, grande responsável por este momento devido aos
ensinamentos e exemplo de mulher guerreira, decidida, de caráter firme e grande valor
espiritual. Falou que foi com satisfação que recebeu a homenagem pelo dia internacional da
mulher e estendeu a todas as mulheres presentes e a todas ibirubenses. Falou que o Dia
Internacional da Mulher está ligado aos movimentos feministas que buscavam mais dignidade
para as mulheres e sociedade mais justa e igualitária e contou que foi a partir da revolução
industrial que estas reinvindicações tomaram maior vulto com exigência de melhores condições
de trabalho, acesso a cultura e igualdade entre os sexos. Ressaltou que a cada dia a mulher vem
conquistando espaço na sociedade e que a sensibilidade, versatilidade e habilidade lhe dão
condições de serem trabalhadoras competentes e ao mesmo tempo administrarem o lar com
maestria. Falou que enfrentam desafios e desenvolvem atividades com a mesma competência
em todas as áreas de produção e conhecimento. Disse que ser mulher depois de um dia
cansativo lhe enche de orgulho e que esta homenagem que receberam hoje lhes coloca no
compromisso de continuarem na trajetória de desempenho e dedicação, a qual os trouxe até
aqui. Reiterou os parabéns a todas as mulheres ibirubenses pela dedicação, determinação,
força, alegria e amor incondicional de todos os dias e agradeceu pela homenagem que nos foi
concedida e pela qual se sentiram muito honradas. De imediato o Presidente convidou a todos
os presentes para a execusão do Hino Rio Grandense. Na sequência o Presidente informou aos
interessados em adquirir fotografias deste evento para se dirigirem até a Foto Arte. O
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. 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 quinze minutos
(21h15min). Os trabalhos foram presididos pelo Presidente, vereador Liberto Leomar Franken.
Do que eu, Abel Grave, Secretário da Mesa Diretora, determinei que fosse lavrada a presente
ata que após lida e aprovada, será assinada por mim e pelo Senhor Presidente.
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