Câmara presta homenagem ao Dia 20 de Setembro, data máxima do estado e do povo gaúcho.
Dia de afirmação do sentimento de resistência, de liberdade e patriotismo.

ATA Nº 1.841/2013 – DA TERCEIRA SESSÃO SOLENE DO PRIMEIRO PERÍODO LEGISLATIVO DA
DÉCIMA QUINTA LEGISLATURA, em 16.09.2013.

Aos dezesseis dias do mês de setembro do ano de dois mil e treze, reuniram‐se no CTG Rancho
dos Tropeiros, à Câmara Municipal de Vereadores de Ibirubá, às vinte horas e vinte e cinco
minutos (20h25min), foi constatada a presença dos (as) Vereadores (as): Rogério Mauri de
Oliveira, Silvestre Antônio Rebelato e Ilvo Adam Schlintwein, da Bancada do PMDB; Liberto
Leomar Franken, Carlota Elisa Artmann e Érico Pimentel Nogueira, da Bancada do PP; Abel
Grave, Alberi Antônio Behnen e Vanderlei Santos de Souza, da Bancada do DEM; Jair Luiz
Scortegagna, da Bancada do PT 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, CARLOS JANDREY, Prefeito Municipal
de Ibirubá; Senhora IVANI SCHIEFELBEIN, homenageada desta noite; Senhor ARI SCHIEFELBEIN,
homenageado desta noite; Senhor ARÃO ALDORI MEDEIROS ESCOBAR, Patrão do CTG Rancho
dos Tropeiros; Excelentíssimo senhor, Major JOSÉ ANTÔNIO FERREIRA DA SILVA, Comandante
da Brigada Militar de Ibirubá e Excelentíssima Senhora, Drª KÁTHIA MARGARETH GUIMARÃES,
Presidente da OAB ‐ Ordem dos Advogados do Brasil ‐ Subseção de Ibirubá‐RS. Em seguida o
Presidente convidou todos os presentes para a execução do HINO NACIONAL. A seguir, o
Presidente solicitou que o Secretário, vereador Abel Grave, fizesse a leitura da CONVOCAÇÃO e
em seguida o registro das autoridades presentes. O Secretário efetuou a leitura da Convocação.
Dando sequência o Presidente falou que esta Sessão Solene tem como objetivo 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 dois
tradicionalistas locais de reconhecido destaque na sociedade, que cultuem nossas tradições até
os dias atuais, conforme a Resolução nº 002/2001 de autoria do ex‐vereador Fernando Pereira
Bitencourt e a Resolução nº 004/2004 de autoria do vereador Silvestre A. Rebelato. Disse que a
Semana Farroupilha, é uma data muito comemorada no Rio Grande do Sul, que tem como
objetivo, ressaltar as tradições gaúchas, valorizando nosso povo, nossos hábitos e costumes.
Salientou que julga importante relembrar os feitos da Revolução Farroupilha (Saga Farrapa que
marcou o Rio Grande), o mais longo e um dos mais significativos movimentos de revoltas civis
brasileiros, envolvendo em suas lutas os mais diversos segmentos sociais ‐ a Guerra dos
Farrapos contra o Império, de 1835 a 1845. Nesse movimento revolucionário, que teve duração
de cerca de dez anos, mostrava como pano de fundo os ideais liberais, federalistas e
republicanos, foi proclamada a República Rio‐Grandense. Falou que gostaria também de
relembrar o nome dos tradicionalistas que já foram homenageados por esta Casa Legislativa,
sendo eles: Nelson Gonçalves em 17/09/01; João Lopes Filho em 18/09/02; Ramão Gollub
Soares em 15/09/03; Henrique Borges do Nascimento em 20/09/04; Waldir Rebelato e Carolina
Câmara Soares em 19/09/05; Carlos Hélio da Motta e Terezinha Câmara Soares em 18/09/06;
Arão Aldori Medeiros Escobar e Adélia Konrad de Moura em 17/09/07; Alberto Luiz Servieri e
Jane Jaqueline Schiefelbein Lauxen em 15/09/08; Evandro Cézar Lauxen e Anne Denise Braatz

Franken, em 14/09/09; José Ramão Nascimento da Silva e Martina Neyhaus Silva, em 13/09/10;
Derli Jovino Giacomolli e Odete Rodrigues Giacomolli, em 19/09/11; Maria Terezinha Alves dos
Santos e Evandro Alves dos Santos, em 17/09/2012. Dando continuidade o Presidente convidou
a 1ª Prenda do CTG Rancho dos Tropeiros, Srtª. Alessandra Abreu, para que faça a leitura do
currículo dos Tradicionalistas Destaque/2013, Senhor Ari Schiefelbein e Senhora Ivani
Schiefelbein. O Secretário, vereador Abel, agradeceu e registrou as autoridades presentes: Srª.
Gesmari Inês Jandrey, 1ª Dama do Município; Sr. Gustavo Roberto Schroeder, Secretário da
Administração e Planejamento; Srª. Jussara Rodrigues, Secretária Municipal de Educação,
Cultura, Turismo e Desporto; Srª. Teresinha Câmara Soares, Presidente da Liga Feminina de
Combate ao Câncer de Ibirubá; Sr. Olando Kanitz, Presidente do Lyons Club de Ibirubá e ex‐
Prefeito Municipal; Sr. Alberto Cervieri, representando o Rotary Club de Ibirubá; dos
funcionários (as) públicos municipais; Sr. Dalmiro Leal da Rocha, 1º Tenente, Comandante do
Corpo de Bombeiros de Ibirubá; 1ª Prenda Alessandra Abreu; Prenda Juvenil Natália Knack;
Prenda Juvenil Lorrane Vieira Camera; Prenda Mirim Julia Becker; Peão Rudinei de Quadros; Ex‐
Patrões do CTG Rancho dos Tropeiros; dos integrantes do CTG Rancho dos Tropeiros; dos
tradicionalistas homenageados nos anos anteriores; da imprensa e demais convidados. De
imediato o Presidente convidou o vereador Silvestre A. Rebelato, um dos proponentes, e o
Patrão Arão Aldori Medeiros Escobar, para que juntos procedecem a entrega do TROFÉU à
homenageada, Srª. IVANI SCHIEFELBEIN. Posteriormente o Presidente convidou o Prefeito
Municipal Carlos Jandrey, para juntos entregarem o TROFÉU ao homenageado Sr. ARI
SCHIEFELBEIN. Durante a entrega dos troféus o secretário fez a leitura do texto dos mesmos:
“Senhora IVANI SCHIEFELBEIN / Senhor ARI SCHIEFELBEIN: A Câmara Municipal de Vereadores
de Ibirubá tem a honra de condecorar Vossa Senhoria com o título de TRADICIONALISTA
DESTAQUE/2013, 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), 16 de
setembro de 2013. Liberto Leomar Franken – Presidente e Abel Grave – Secretário.”. Em
seguida o Presidente convidou o Patrão do CTG Rancho dos Tropeiros, Senhor ARÃO ALDORI
MEDEIROS ESCOBAR e a Patroa, Senhora EDI BARROW ESCOBAR, para procederem 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, desta forma convidou para
fazer seu pronunciamento o vereador JAIR SCORTEGAGNA, Líder da bancada do PT – Partido
dos Trabalhadores: Cumprimentou a todos. Falou de sua satisfação em fazer esta homenagem
para estes tradicionalistas que em toda a sua vida trouxeram muitas virtudes e muitos
exemplos, disse que sempre se espelhou nestes exemplos e deixou seu abraço e felicidade de
ter os homenageados com o Legislativo fazendo muito pelo Centro de Tradições Gaúchas e pela
comunidade. Em seguida o Presidente convidou para fazer seu pronunciamento o vereador
ALBERI ANTÔNIO BEHNEN, Líder da bancada dos Democratas – DEM: Cumprimentou a todos.
Agradeceu em nome da Bancada dos Democratas, do vereador Vanderlei e Abel, ao Major
Ferreira por sua estada em Ibirubá e o trabalho realizado na comunidade e desejou que
continuasse em Ibirubá. Falou da oportunidade de participar desta solenidade da Semana da
Farroupilha de homenagem a dois tradicionalistas destaques na comunidade, um casal que já
teve a oportunidade de homenagear e fazer parte das homenagens com o filho e o genro, a
família sendo homenageada através da Câmara de Vereadores. Falou que tem certeza que os
homenageados estão emocionados e que os vereadores estão agradecidos pelo trabalho que os
homenageados tem feito como tradicionalistas e como empresários, pessoas dedicadas para a
sociedade. Disse que os homenageados são exemplo não somente no Centro de Tradições
Gaúchas, mas também no Die Lustigen e na comunidade evangélica, sempre participativos e
colaboradores. Mencionou que quase todo agricultor já passou pelos trabalhos do Ari, pois é

um empreendedor que tem máquinas espalhadas pelo Brasil afora, sendo um cidadão que
orgulha pelo empreendedorismo e dinamismo. Falou que a Câmara está feliz por prestar esta
homenagem e colocou que os homenageados, junto com a família, ainda darão muitos frutos
para a comunidade. Encerrou falando de todo trabalho que o Patrão, senhor Arão, vem
realizando. Dando continuidade o Presidente convidou para fazer seu pronunciamento a
vereadora CARLOTA ELISA ARTMANN, Líder da bancada do PP – Partido Progressista:
Cumprimentou a todos. Falou da dedicação de todos para que a Semana Farroupilha fosse um
sucesso. Disse que esta é uma noite de alegria, onde a família tradicionalista se reúne para
manifestar o seu reconhecimento com as pessoas que muito fazem para manter as tradições do
Centro de Tradições Rancho dos Tropeiros e do Rio Grande do Sul. Falou que o Centro de
Tradições Gaúchas Rancho dos Tropeiros com muita sabedoria indicou o casal Ari e Ivani
Schiefelbein, para receber esta homenagem. Falou que em nome da Bancada do Partido
Progressista, dos vereadores Liberto e Érico, sente‐se honrada em participar das homenagens
ao casal tradicionalista, pois é um casal batalhador dentro da sociedade. Falou que o casal
homenageado era muito batalhador, que se preocupa com a família e com tradições,
parabenizou os homenageados, o Centro de Tradições Gaúchas e Ibirubá, agradeceu aos
homenageados por fazerem parte de Ibirubá e desejou que continuem trabalhando para que no
dia a dia continuem se sentindo orgulhosos deles. Dando sequência aos pronunciamentos o
Presidente convidou para fazer uso da palavra o vereador ELÓI FERRAZ DE ANDRADE, Líder da
Bancada do PDT – Partido Democrático Trabalhista: Cumprimentou a todos. Desejou para o
Major Ferreira felicidades em sua caminhada. Parabenizou o vereador Silvestre e o ex‐vereador
Fernando, proponentes da lei que proporciona esta homenagem nesta Sessão Solene.
Parabenizou os homenageados, Ari e “Ilani” que muito contribuíram para o Centro de Tradições
Gaúchas Rancho dos Tropeiros e também para com outras entidades e disse ter a certeza que o
casal continuará contribuindo até quando puder, suando e lutando para que o Centro de
Tradições Gaúchas Rancho dos Tropeiros continue da maneira que está, atendendo o povo e
mantendo a chama da tradição acesa. Contou que dançou na sua juventude na inauguração da
pista móvel e participou do elenco, que tinha o título vinte e dois (22) e assumiu sua culpa, a
responsabilidade por abandonar o Centro de Tradições Gaúchas Rancho dos Tropeiros.
Finalizou parabenizando a todos e desejando que continuem o trabalho e fiquem no costado do
Centro de Tradições Gaúchas Rancho dos Tropeiros para que continuem firme e forme e com a
chama acesa. Posteriormente o Presidente convidou para fazer seu pronunciamento o vereador
ILVO ADAM SCHLINTWEIN, Vice‐Líder da Bancada do PMDB ‐ Partido do Movimento
Democrático Brasileiro: Cumprimentou a todos. Falou que é com muita honra e orgulho que
presta esta homenagem. Disse que conhece o Ari há muitos anos e que este hoje é um
empresário de destaque e falou de seu orgulho pelo Ari por todo o trabalho prestado no Centro
de Tradições Gaúchas Rancho dos Tropeiros e na comunidade de Ibirubá. Disse que devemos
nos espelhar no Ari e na “Vani”, em seus exemplos de cidadania e de tradicionalismo e em
nome da Bancada do Partido do Movimento Democrático Brasileiro – PMDB, dos vereadores
Rogério e Silvestre, agradeceu por fazer esta homenagem merecedora. Encerrou agradecendo
os presentes. Em seguida o Presidente convidou para fazer sua manifestação o vereador
SILVESTRE ANTONIO REBELATO, Líder da bancada do PMDB e como um dos proponentes desta
Sessão Solene: Cumprimentou a todos. Falou que escutou que a inteligência da pessoa está no
ouvido e por este motivo que presta atenção e que um dos exercícios da democracia é fazer
leis. Disse que está feliz e justificou a ausência do ex‐vereador Fernando pelo motivo deste estar
levando a cultura gaúcha para fora do Brasil e também por estar aguardando um filho junto
com a patroa. Falou que esta é uma noite histórica e solene para o tradicionalismo e que em
Ibirubá é muito forte e pulsa na veia e que cada um tem sua identificação e trabalha de sua

maneira e salientou que cumpre seu papel no lombo de um cavalo e que esta cultura chama
muita atenção, onde homem e animal se identificam e que os cavaleiros que encerram os
desfiles no Brasil. Falou que é muito importante a convivência das crianças com a cultura e com
a natureza e com o tradicionalismo. Disse que somente apresentar lei não é o suficiente, que
precisam visão, buscar votos, e teve a compreensão de todos os vereadores, colocou que a
galeria de fotos é apenas um reconhecimento. Disse que esta sessão serve para motivar os que
vêm atrás para que façam o que o senhor Ari e a senhora Ivani fazem, prestando serviços e
dando exemplo, hoje o dia, a sessão e a noite é deles e que conquistaram com trabalho. Falou
do orgulho que tem de sua terra e do Centro de Tradições Gaúchas Rancho dos Tropeiros,
colocou que volta fortalecido para Casa após uma Semana Farroupilha, assim como retorna da
Igreja, em paz. O Presidente deu continuidade aos pronunciamentos e convidou para fazer sua
manifestação o Sr. ARÃO ALDORI MEDEIROS ESCOBAR, Patrão do CTG Rancho dos Tropeiros:
Cumprimentou a todos. Falou que no dia de hoje o Centro de Tradições Gaúchas Rancho dos
Tropeiros está em festa porque a Câmara de Vereadores prestou homenagem para um casal
que tem vasto tempo de trabalho pela entidade. Disse da expressão de felicidade dos familiares
dos homenageados e disse que sabe que muitas vezes os homenageados deixaram o lazer para
trabalhar pela comunidade e em especial para o Centro de Tradições Gaúchas Rancho dos
Tropeiros. Falou que ao longo dos trinta e cinco anos que participa do Centro de Tradições
Gaúchas Rancho dos Tropeiros sempre viu este casal trabalhando, muitas vezes no anonimato
com dedicação e responsabilidade para que o evento saísse da melhor forma. Falou para os
homenageados que quando se trabalha por uma entidade as pessoas se tornam importantes,
mas quando trabalham bastante pela entidade se tornam muito importantes e que quando
trabalham um longo tempo da forma que os homenageados trabalham se tornam
imprescindíveis. Em nome do Centro de Tradições Gaúchas Rancho dos Tropeiros pediu para
que os homenageados continuem ajudando a reascender o brio da raça no fogo da tradição. Em
seguida o Presidente convidou o Excelentíssimo Senhor, CARLOS JANDREY, Prefeito Municipal
de Ibirubá, para fazer seu pronunciamento: Cumprimentou a todos. Deixou seu
reconhecimento pelos serviços prestados e pelos exemplos levados pelo casal homenageado
para toda a comunidade, senhor Ari e senhora Ivani. Comentou sobre a integração e dedicação
das pessoas e das entidades, e fez uma reflexão em observar como é importante estarmos uns
próximos dos outros para que cada vez mais o Município e a comunidade tenham
reconhecimento em nível de região, Estado e Brasil. Falou de sua felicidade e parabenizou a
Câmara Municipal por ter aceitado a indicação do Centro de Tradições Gaúchas Rancho dos
Tropeiros que representa todos nós nas estâncias do Rio Grande a fora. Falou de seu
conhecimento sobre o Ari e a Ivani, da família exemplar, exemplos de vida e ensinamentos, do
trabalho ético, e de como conseguiram no dia a dia o crescimento e a realização pessoal,
familiar, os parabenizou por sempre cultivar a tradição gaúcha, que é o diferencial que norteia o
crescimento do Rio Grande, aproxima as famílias e motiva o diálogo. Falou que não é à toa que
um movimento revolucionário, após tantos anos, ainda é comemorado com tamanha
intensidade, sendo um orgulho ser gaúcho defendendo a soberania e lutando pela dignidade
para continuar o crescimento. Parabenizou os homenageados e sua família e desejou que
ficasse o desejo de nos doarmos para nossas entidades e comunidade e agradeceu a todos que
colaboraram para a organização do evento. Dando prosseguimento o Presidente convidou para
fazer seu pronunciamento a Srª. IVANI SCHIEFELBEIN, Tradicionalista Destaque 2013:
Cumprimentou a todos. Falou que foi uma honra muito grande receber o convite para a
homenagem, agradeceu o patrão Arão e a patroa Edi, disse que foi uma grande surpresa, pois
não esperava, mas que ficou muito feliz. Contou que por muitas vezes deixou um lazer de lado
para se dedicar ao Centro de Tradições Gaúchas Rancho dos Tropeiros ou outra entidade da

qual participa, mas sempre fez com gosto e com a “injeção de ânimo” que recebeu hoje irá
trabalhar ainda com mais vontade e salientou que tudo o que fez foi sempre de coração, por
isso agradeceu a todos. Dando continuidade o Presidente convidou o Sr. ARI SCHIEFELBEIN,
Tradicionalista Destaque 2013, para fazer seu pronunciamento: Cumprimentou a todos. Falou
que ficou surpreso e feliz com o convite para receber a homenagem e disse que tudo o que fez
viu hoje que valeu a pena, tantos anos colaborando sem perceber que isto poderia acontecer.
Salientou que esta homenagem é também para todos os companheiros que os ajudaram, pois
um sozinho não faz nada. Contou que se envolveu com a reforma da churrasqueira, com a
automatização da panela da polenta, e gostou muito, e que se necessário faria tudo de novo,
contribuindo e renovando com o que aparecesse ao longo do tempo. Prometeu continuar tanto
quanto puder, junto com a dona Ivani, em todas as entidades que são convidados para
participar e trabalhar porque é muito gratificante. Parabenizou o Centro de Tradições Gaúchas
Rancho dos Tropeiros no nome do Patrão e agradeceu a comunidade em geral que os apoiaram
para que esta homenagem pudesse acontecer no dia de hoje. 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 LIBERTO LEOMAR FRANKEN,
Presidente da Câmara Municipal de Vereadores de Ibirubá para fazer seu pronunciamento:
Cumprimentou a todos. Falou que no dia de hoje, ao homenagearem o casal Ari e Ivani,
lembrou‐se da história que possuem em conjunto desde a construção deste Rancho, sempre
batalhando pelas causas boas do Rio Grande, principalmente para os associados do Rancho.
Falou que nesta noite na condição de Presidente do Legislativo sente grande felicidade em
poder homenagear seus companheiros de tantos anos, e que participam em outras entidades
também, salientou todo trabalho dos homenageados desenvolvido junto às entidades do nosso
Município. Deixou o reconhecimento por parte do Centro de Tradições Gaúchas Rancho dos
Tropeiros e também do Legislativo sendo uma homenagem muito justa para o casal, assim
como foi justa para com os que já receberam e lamentou pelos companheiros que colaboraram
muito para a história do Centro de Tradições Gaúchas Rancho dos Tropeiros e que já partiram.
Disse que são momentos como este que fazem lembrar‐se de tantas pessoas que sempre quis
bem e gostaria que estivessem juntos neste momento. Agradeceu e parabenizou os
homenageados. De imediato o vereador Vanderlei Santos de Souza, 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 da imprensa pela cobertura do evento e a todos que se fizeram
presentes, e encerrou a Sessão Solene às vinte e uma horas e trinta minutos (21h30min) 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 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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