Fl. 01 (04ª Sessão Solene)
ATA Nº 1.999/2017 – DA QUARTA SESSÃO SOLENE DO PRIMEIRO PERÍODO
LEGISLATIVO DA DÉCIMA SEXTA LEGISLATURA, em 28.09.2017.
Aos vinte e oito dias do mês de setembro do ano de dois mil e dezessete, nas dependências da
Câmara de Vereadores de Ibirubá, às dezenove horas e quinze minutos, foi constatada a presença
dos Vereadores (as): Silvestre Antônio Rebelato, integrante da Bancada do PMDB; Oneide
Neuland e Patrícia Sandri, integrantes da Bancada do DEM; Dileta de Vargas Pavão das Chagas,
Jaqueline Brignoni Winsch, André O. Ferreira, e Giovani Moacir Diesel, integrantes da Bancada
do PP, Dácio Azevedo Moraes e Henrique Antônio Hentges, integrantes da bancada do PT;
Vagner Oliveira, integrante da Bancada PRB; Leonardo Fior, integrante da Bancada do PTB. Na
ocasião realizou-se uma Sessão Solene destinada a homenagear pessoas idosas, ocasião em que
foram homenageadas onze (11) pessoas acima de 60 anos, de reconhecido destaque na sociedade,
como forma de reconhecimento aos relevantes serviços prestados à comunidade do nosso
Município, contribuindo para o desenvolvimento de Ibirubá. A Presidente cumprimentou todos os
presentes e conforme convocação feita anteriormente iniciou a Sessão Solene. De imediato a
Presidente, vereadora Dileta de Vargas Pavão das Chagas, convidou para fazer parte da Mesa
Oficial o Excelentíssimo senhor, ABEL GRAVE, Prefeito Municipal de Ibirubá. Em seguida a
Presidente, realizou a apresentação dos (as) homenageados (as) da solenidade: Srª Abegaí
Ribeiro Sfalcim, indicada pelo vereador Henrique A. Hentges; Sr. Arnildo Braatz, indicado pelo
vereador Oneide Neuland; Sr. Darcy Hingo Meinen Spengler, indicado pelo vereador Dácio A.
Moraes; Srª. Edelmira Mendes de Mendes, indicada pela vereadora Patrícia Sandri (Infelizmente
não pôde se fazer presente, devido falecimento do genro.); Srª. Elvira dos Santos, indicada pelo
vereador André O. Ferreira; Srª. Maria Rosa dos Santos, indicada pela vereadora Dileta de
Vargas Pavão das Chagas; Srª. Margarida Rosalina Baldo, indicada pelo vereador Silvestre A.
Rebelato; Srª Olinda Matte, indicada pela vereadora Jaqueline B. Winsch; Srª. Sibylla Bohrz
Jost, indicada pelo vereador Giovani Moacir Diesel; Srª. Veleda Kussler, indicada pelo vereador
Leonardo Fior; e Srª. Zilmar Ferreira Fernandes de Souza, indicada pelo vereador Vagner
Oliveira. Em seguida a Presidente convidou todos os presentes para a execução do Hino Nacional.
Dando continuidade o Secretário Vagner registrou e agradeceu a presença da Srª. Nelci Elsa
Kanitz, ex-vereadora, proponente desta Sessão Solene; da Srª. Normélia Maria Müller, exvereadora e Presidente do Conselho do Idoso e do Lar do Idoso Aconchego; Srª. Ana Salete
Spengler, Conselheira Tutelar de Ibirubá; demais Conselheiros (as) Tutelares; Sr. Vanderlei
Santos de Souza, Secretário Municipal de Obras e Viação; Drª Mirian P. Rebelato, ex-VicePrefeita de Ibirubá; Sr. Reni Braatz, vereador de Quinze de Novembro; Srª Ereni Mariotti,
Presidente do Lions Clube de Ibirubá; Integrantes da Liga Feminina de Combate ao Câncer; Srª
Carolina Spengler, Assessora Jurídica do Ministério Público; dos familiares e amigos dos
homenageados (as); da imprensa e demais convidados. Dando continuidade a 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 ex-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 sessenta e dois (62) 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 a Presidente informou às pessoas presentes que quisessem agraciar aos
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homenageados com algum mimo ou cumprimentá-los, que poderiam fazê-lo após o encerramento
da sessão. Em seguida a Presidente convidou a cantora Thaís Angélica Moura Wandscheer para
fazer sua apresentação, a qual cantou duas belas músicas, sendo que posteriormente a Presidente
agradeceu a cantora Thaís pela belíssima apresentação, e como forma de gratidão pediu para que o
vereador Leonardo Fior lhe entregasse uma lembrança da Câmara Municipal. Dando continuidade
a Presidente pediu para que o Secretário, vereador Vagner Oliveira, fizesse a leitura do texto dos
troféus que foram entregues aos 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),
28 de setembro de 2017. Ver. Dileta de Vargas Pavão das Chagas - Presidente do Legislativo
Ibirubense; e Ver. Vagner Oliveira – Secretário”. De imediato a Presidente anunciou o início da
audição dos currículos dos (as) homenageados (as), SEGUINDO A ORDEM ALFABÉTICA
dos nomes dos (as) homenageados (as), sendo que posteriormente foi procedida a entrega dos
troféus de homenagem pelos vereadores (as) aos seus indicados. Primeiro currículo da Srª.
ABEGAÍ RIBEIRO SFALCIM, indicada pelo vereador Henrique A. Hentges, o qual fez a
entrega do troféu à mesma. Segundo currículo do SR. ARNILDO BRAATZ; indicado pelo
vereador Oneide Neuland, o qual fez a entrega do troféu ao mesmo. Terceiro currículo do SR.
DARCY HINGO MEINEN SPENGLER, indicado pelo vereador Dácio A. Moraes, o qual fez a
entrega do troféu ao mesmo. Quarto currículo da Sr.ª EDELMIRA MENDES DE MENDES,
indicada pela vereadora Patrícia Sandri. A Presidente informou a todos que a Srª Edelmira Mendes
de Mendes não pôde se fazer presente devido o falecimento de seu genro ocorrido no dia de hoje.
Por isso a vereadora Patrícia Sandri recebeu e ficou com o troféu da sua homenageada para
entregá-lo em outra oportunidade. Quinto currículo da SRª. ELVIRA DOS SANTOS, indicada
pelo vereador André O. Ferreira, o qual fez a entrega do troféu à mesma. Sexto currículo da SRª.
MARIA ROSA DOS SANTOS, indicada pela vereadora Dileta de Vargas Pavão das Chagas, a
qual pediu licença a todos para que pudesse fazer a entrega do troféu à sua homenageada. Sétimo
currículo da SRª. MARGARIDA ROSALINA BALDO, indicada pelo vereador Silvestre A.
Rebelato, o qual fez a entrega do troféu à mesma. Oitavo currículo da SRª OLINDA MATTE,
indicada pela vereadora Jaqueline B. Winsch, a qual fez a entrega do troféu à mesma. Nono
currículo da SRª. SIBYLLA BOHRZ JOST, indicada pelo vereador Giovani Moacir Diesel, o
qual fez a entrega do troféu à mesma. Décimo currículo da SRª. VELEDA KUSSLER, indicada
pelo vereador Leonardo Fior, o qual fez a entrega do troféu à mesma. Décimo primeiro, e último
currículo da SRª. ZILMAR FERREIRA FERNANDES DE SOUZA, indicada pelo vereador
Vagner Oliveira, o qual fez a entrega do troféu à mesma. Dando continuidade a Presidente pediu a
atenção de todos para assistir um vídeo para que pudessem refletir sobre a velhice, que na verdade
é um estado de espírito e não a contagem do número de anos vividos. Após o vídeo a Presidente
fez a leitura de uma mensagem: “A nossa sociedade cultiva o mito da eterna juventude, acaba
marginalizando os idosos como seres improdutivos, e muitas vezes os joga em asilos, descartandoos como um produto qualquer. É preciso ter consciência de que cuidar bem do idoso é respeitar
nosso próprio futuro! Temos muito o que aprender com eles, pois possuem muita sabedoria,
adquirida principalmente com a experiência vivida ao longo dos anos... Entendem a vida não
como um problema a ser resolvido, mas como um mistério a ser descoberto e partilhado na
gratuidade do amor a cada dia. Este é o segredo de envelhecer de uma forma graciosa, elegante e
digna, acrescentando mais qualidade e vida aos anos”. Desta forma, a Presidente anunciou o início
das manifestações dos vereadores, convidando primeiramente para fazer seu pronunciamento o
vereador VAGNER OLIVEIRA, da Bancada do PRB: Cumprimentou a todos. Disse que esta
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homenagem que foi feita aos idosos, e que indicou sua tia Zilmar, pelos anos sofridos que tiveram
no passado e estão conosco nos dando bons exemplos. Comentou sobre um versículo bíblico, onde
gostaria de passar para todos os presentes, sendo o Salmo trinta e sete (37), versículo vinte e cinco
(25) e vinte e seis (26) que diz: “Já fui jovem e agora sou velho, mas nunca vi o justo
desamparado, nem os seus filhos mendigando o pão, ele é sempre generoso e empresta com boa
vontade, seus filhos serão abençoados”. Ressaltou sobre o currículo de sua tia, onde teve uma
família grande e abençoada de vinte e seis (26) netos e trinta (30) bisnetos e comentou que nem
todos os parentes puderam se fazer presentes nesta homenagem devido à distância, mas mandaram
mensagens dizendo que estariam presentes em pensamento. Disse que se lembra de que quando
criança se deslocava até a sua casa para ouvir os relatos e mesmo ainda hoje quando vai visitar seu
avô ele conta como era sofrido naquela época. Para encerrar disse que ficou muito feliz em ter tido
a oportunidade de homenageá-la, uma pessoa que sempre batalhou. A pedido do Prefeito
Municipal ABEL GRAVE para antecipar seu pronunciamento, devido ter outro compromisso em
seguida, a Presidente convidou o mesmo para fazer a sua manifestação: Cumprimentou a todos.
Deixou uma mensagem em nome do Executivo em forma de gratidão a tudo que os homenageados
ensinaram e continuam ensinando. Disse que poderia citar como vencemos a vida e de que
maneira prosseguimos acreditando, sonhando e vivenciando o dia a dia. Falou que através dos
currículos lidos hoje, acredita-se que ainda pode-se tornar o mundo melhor, pois segundo seu
manual de vida, as palavras convencem, mas os exemplos arrastam. Disse que os exemplos dos
homenageados para a vida, com certeza, arrastam aos bons modos da vida, como a persistência, e
acreditar que podemos ser melhores. Parabenizou a todos os homenageados da noite e a suas
famílias. Continuando a Presidente convidou para fazer seu pronunciamento o vereador
SILVESTRE A. REBELATO, da bancada do PMDB: Cumprimentou a todos. Disse que estes
currículos não deveriam ficar só para conhecimento da Câmara, mas que fossem apresentados nas
escolas, para os jovens de hoje saberem o que é lutar por uma vida. Falou que se deu conta que o
interior está muito presente nesta oportunidade. Disse que ficou feliz e que tem o privilégio de
conhecer todos os homenageados e suas respectivas famílias. Pediu permissão para falar da sua
homenageada, uma mulher que criou e cuidou dos filhos, netos, onde todos estão bem
encaminhados e bem educados. Disse que juntamente com sua esposa Miriam, tem um carinho
muito especial pela senhora Margarida e sua família. Agradeceu a polenta de milho verde em que
foi presenteado pelos mesmos e disse ser sabedor que é um gesto tão pequeno, mas que demonstra
a grandiosidade das pessoas. Disse também que se emociona muito em falar da vida rural, talvez
por ter vindo do interior acompanhando sua mãe com uma luta parecida. Comentou que talvez
daqui uns anos ao invés de estar homenageando, poderá ser homenageado e disse que talvez seu
currículo não esteja no mesmo nível. Ressaltou o tamanho do orgulho que estava sentindo naquele
momento e também a honra que teve de estar homenageando essas pessoas. Falou que juntamente
com os colegas vereadores, foi de uma felicidade extraordinária em prestar esta belíssima
homenagem. Agradeceu a Deus pela oportunidade de mais uma vez poder estar presente em uma
noite de homenagem aos idosos e disse que irá guardar com muito carinho o currículo de sua
homenageada. Dando sequência a Presidente convidou para fazer seu pronunciamento o vereador
ONEIDE NEULAND, da bancada do DEM: Cumprimentou a todos. Comentou que o filho do
seu homenageado também é vereador na cidade de Quinze de Novembro. Agradeceu a presença
do Prefeito Municipal. Parabenizou ao vereador Tuta e disse aos demais vereadores que este ano,
de todos os anos que esteve junto a esta Casa, foi o ano mais agradável de trabalhar, sem brigas e
sem “encrenca”. Comentou que em meio às homenagens, percebeu que existem famílias com doze
(12) filhos e disse que graças a Deus teve duas (2) filhas e uma netinha. Disse que vê a alegria de
todos os homenageados, sendo sabedor de como é bom ser avô, pois quando chega em casa e sua
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neta vem correndo lhe dar um abraço. Disse também que se sente muito feliz de ver os
homenageados com oitenta (80) anos e esbanjando saúde. Em seguida a Presidente convidou para
fazer seu pronunciamento a vereadora PATRÍCIA SANDRI, da bancada do DEM:
Cumprimentou a todos. Disse que é uma honra estar neste momento prestando esta homenagem e
disse aos homenageados que se eles estão aqui hoje é porque são merecedores de cada palavra de
carinho e porque foram escolhidos para representar a comunidade da melhor idade de nosso
Município. Disse também que os admira, e após ver os currículos, admira ainda mais, e desejou do
fundo do seu coração poder trilhar uma bonita caminhada como a que os mesmos fizeram,
formando lindas famílias, ensinando o respeito e as boas maneiras e certamente contribuindo, cada
um á sua maneira para o crescimento da nossa comunidade. Ressaltou que os homenageados são
nossos exemplos, são guerreiros, e que eles podem dizer que trazem consigo um mundo de
experiência. Trazendo estampado no rosto, a marca da sabedoria, da alegria, da experiência de
muitos momentos vividos. Deixou um abraço para a senhora Edelmira Mendes de Mendes que
não pôde se fazer presente nesta noite em virtude do falecimento de seu genro e expressou seus
sentimentos à mesma e também a toda sua família. Por fim, deixou uma frase a todos os presentes
e aqueles que lhe escutam: "Hoje somos jovens, amanhã seremos os futuros idosos. Nosso respeito
e admiração a todos os cidadãos da terceira idade que diariamente nos presenteiam com sua
sabedoria”. Posteriormente a Presidente convidou para fazer seu pronunciamento o vereador
ANDRÉ O. FERREIRA, da bancada do PP: Cumprimentou a todos. Disse que esta noite está
sendo muito especial. Comentou que ouvindo os currículos, pôde perceber como a vida no
passado era mais difícil. Disse que hoje em dia as pessoas reclamam por pequenos detalhes e não
dão valor para aquelas pessoas que batalharam e lutaram para que hoje pudéssemos estar aqui e ter
essa qualidade de vida. Comentou sobre o currículo da sua homenageada, Dona Elvira, a qual com
seus nove (9) anos de idade já batalhava junto com seus pais e trabalhava na roça, também tendo
dificuldade para criar seus filhos, mas nunca desistiu. Disse que se sente honrado de poder
conviver com seus filhos, todos pessoas do bem e de caráter. Comentou que em conversa com um
de seus filhos, Gilberto, teve a informação de que seria difícil de tirar a dona Elvira de casa pelo
fato de ela não querer perder um capítulo da novela. Lembrou que quando criança, jogava futebol
e logo após os jogos todas as crianças iam até a casa da mesma para comprar sacolé, feitos por ela.
Agradeceu a Senhora Elvira por ter aceitado esta homenagem e também a sua família por todo
esforço. A Presidente convidou para fazer seu pronunciamento o vereador GIOVANI MOACIR
DIESEL, da bancada do PP: Cumprimentou a todos. Disse que concorda com o vereador Tuta,
onde todos foram felizes nas escolhas dos homenageados e que mostra a trajetória difícil de cada
um deles. Na oportunidade leu um texto: “Cuidar do nosso idoso é respeitar o nosso futuro, pois
um dia seremos idosos também. Falou que acredita que todos os idosos presentes conquistaram
esta homenagem com suas trajetórias de vidas, por isso parabenizou a todos! Disse que a pessoa
que escolheu para ser homenageada seria o senhor Lothário, pois admira a sua família, que sempre
serviu a comunidade com muita dedicação, mas cada um tem seu destino e sua missão a cumprir, e
o senhor Lothário, decerto, já cumpriu a sua missão. Então, estendeu o convite à sua esposa, que
sempre esteve ao seu lado em todos os momentos, sendo a senhora Sybilla que sempre foi uma
mulher de fibra, ligada à família, muito colaborativa com a comunidade evangélica. Comentou
que o Sr. Lothário, lá do céu, deve estar lhe aplaudindo por estar aqui hoje, de certa forma,
homenageando e o representando neste momento tão especial. Agradeceu a dona Sybilla, pois foi
uma honra ela ter aceitado este convite! Disse que pessoas como os homenageados são referências
de vida para nós. As suas experiências de vida e os seus exemplos nos mostram o quão essencial é
servir ao próximo, ser solidário e o mais importante: amar sempre em todas as situações. Falou
para receberem sua admiração por sua “prestatividade” junto à comunidade, e pela do Senhor
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Lothário também, e por ser um exemplo de serenidade, colaboração e solidariedade aos que
necessitam. Desejou que Deus a abençoe! E que o senhor Lothário, de onde estiver, seja
recompensado por sua trajetória entre nós.” Dando seguimento a Presidente convidou a vereadora
JAQUELINE B. WINSCH, da Bancada do PP, para fazer sua manifestação: Cumprimentou a
todos. Saudou carinhosamente aos homenageados desta noite que representam todos os idosos de
Ibirubá. Disse que é um momento especial, onde vê a força e a juventude da terceira idade. Disse
que nesta noite ouviu histórias e experiências de vida que lhe faz se curvar e agradecer pelo
trabalho, dedicação e pela vida. Falou da sua homenageada Olinda Matte, que teve uma vida
honesta e que se criou com quatorze irmãos. Disse que Olinda teve a vida baseada no trabalho, na
religiosidade e na superação. Destacou o trabalho social que Olinda fez como parteira, realizando
quatrocentos e vinte e três partos em Ibirubá. Falou da superação de Olinda quanto ao problema de
visão, a qual mostrou que querer é poder, hoje se mostrando vitoriosa e uma mulher querida,
religiosa, que participa de grupos de chimarrão, de oração, e faz a diferença em seu bairro. Falou a
todas as famílias que devemos refletir sobre as atitudes que temos em casa, com nossas famílias,
em nossa comunidade, sobre como agir com os idosos, fazendo com que todos mereçam respeito e
valorização. Pediu para que não seja só o dia primeiro de outubro o Dia do Idoso e sim todos os
dias do ano e que todos tenham seus direitos respeitados e que sejam livres na sociedade trazendo
conhecimentos almejados. Em seguida a Presidente convidou para fazer seu pronunciamento o
vereador HENRIQUE A. HENTGES, da bancada do PT: Cumprimentou a todos. Falou que
estavam reunidos para celebrar a sabedoria. Disse que a sabedoria está muito bem representada em
nossa comunidade por aqueles que antecedem nossas gerações mais jovens, e que construíram
essa cidade deixando grandes legados. Disse que são homens e mulheres que podem nos contar as
histórias que os livros não trazem, pois a sabedoria da vida “experenciada” e da realidade do
cotidiano, só podem ser contadas por aqueles que testemunharam a passagem do tempo. Falou das
mulheres, daquelas mulheres que já são avós e que carregam o poder de nos lembrar de que somos
filhos e filhas do tempo. Desta forma, disse que trouxe para representá-las a sua homenageada
Abegaí Ribeiro Sfalcin, filha de Joaquim Ribeiro e Percila do Nascimento Ribeiro, a qual
compartilhou sua vida com seus dez irmãos. Falou que, como muitas mulheres de sua geração, se
dedicou aos cuidados da sua família. Comentou que a casa, a cozinha, a máquina de costura
sempre foram seu reino. Disse ainda que sempre cuidadosa, dedicada, atenciosa e muito amorosa
com todos, educou os filhos Maria Elenice, Ana Salete (in memoriam) e Luís Antônio, honrando
seus valores. Falou que a homenageada estendeu a tarefa de mãe aos netos, se tornando mãe, avó e
bisavó, e que é chamada pelos mais próximos de Dona “Bega”. Comentou que é sempre atenta a
todos e que foi superando as agruras que o destino lhe impôs e altivamente superou as perdas que
teve e traçou com sabedoria seu caminho, tornando-se referência para os seus. Disse que ela é
exemplo de que com amorosidade tudo se supera e de resignação frente ao que não pode ser
mudado e sabedoria para seguir em frente. Falou que sua homenageada veio do interior,
especificamente na localidade do Pinheirinho, para a vida na cidade, sempre as voltas nos
cuidados com os seus, e que se mostrou uma mulher atenta às mudanças do mundo, adequando-se
aos novos pensamentos, e procurando entender novos conceitos, novas ideias. Através de Dona
Abegaí, felicitou todos os idosos da comunidade em especial as mulheres que conduziram suas
famílias com amorosidade de retidão. Comentou que este texto foi escrito por uma pessoa muita
especial: sua irmã, a quem, com orgulho, chama de Professora Drª Angelita Hentges. Dando
sequência aos pronunciamentos, a Presidente convidou para fazer uso da palavra o vereador
DÁCIO A. MORAES, da bancada do PT: Cumprimentou a todos. Relatou que, segundo a
ONU, idosos são as pessoas com sessenta ou sessenta e cinco anos de idade, mas disse que tem
uma ideia um pouco diferente. Saudou especialmente o Sr. Darcy Hingo Spengler e sua família.
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Disse que convidou o Sr. Hingo porque o conhece por muito tempo e que eles têm uma caminhada
de muitos anos. Falou que o Sr. Hingo é uma pessoa de registro civil bem antigo, pois cada pessoa
tem um registro civil, que é o espírito, e o espírito não tem idade cronológica. Disse que o espírito
habita cada um de nós e que nós temos uma missão espiritual para a passagem humana na Terra.
Disse que dentro de cada um de nós existe algo especial que nos faz trabalhar e ter um currículo.
Falou que a idade civil não significa, porque a mensagem e a missão estão determinadas e que
temos tempo para executá-la. Disse que é este tempo que é importante na relação das pessoas e
que o convívio com as pessoas de fazer com que a missão na Terra seja engrandecida pela relação
com cada um. Disse que poderia ter convidado a todos que estaria homenageando sua
espiritualidade e a sua construção em uma sociedade que busca a luz e a paz. Cumprimentou o
vereador Tuta que também tem mais de sessenta e cinco anos e os demais homenageados da noite.
Convidou a todos para construir um Brasil com honradez, dignidade através dos netos, filhos,
vizinhos e das atitudes de cada um. Agradeceu e pediu para todos serem alegres e felizes,
pensando que a idade é apenas um detalhe. Posteriormente a Presidente convidou para fazer seu
pronunciamento o vereador LEONARDO FIOR, da Bancada do PTB: Cumprimentou a todos.
Disse que hoje o Legislativo Ibirubense vive uma noite histórica, e disse também que é muito
difícil escolher um homenageado dentre tantas pessoas que fizeram o engrandecimento da Terra
da Pitangueira do Mato. Falou que sua homenageada, a Srª. Veleda Kussler, é uma mulher
honrada que teve a oportunidade de conhecer quando era menino, pois era sua vizinha em Capela
Fátima. Disse que a sua homenageada, assim como sua família, trabalharam desde cedo na
atividade rural. Falou que quando sua homenageada se casou, foi residir em Campinas, onde
começaram a construir uma vida farta e com muitos sonhos. Contou que o esposo da Srª. Veleda
faleceu quando moravam na Esquina São José, na Vila Seca. Disse que teve a honra de conhecêlos trabalhando em uma mecânica na Esquina São José. Contou que após a tragédia, a Srª. Veleda
ficou com duas filhas pequenas, e nunca deixou de reconhecer seu passado. Disse ainda, que ela
construiu uma nova vida, criando suas filhas com bastante dignidade e honestidade e hoje já é
vovó. Falou que sua homenageada sempre participou do dia a dia da comunidade, através do Coral
Concórdia de Boa Vista, da Comunidade de Arroio Grande e do Grupo Conviver. Deixou esta
homenagem a Veleda e aos demais homenageados desta noite, que com muita esperança,
capacidade e dinamismo ensinam que amanhã nossos filhos possam se espelhar em nós e que
poderão levar as boas iniciativas adiante. A Presidente passou a condução dos trabalhos ao VicePresidente, Dácio A. Moraes, para que pudesse fazer seu pronunciamento. O Vice-Presidente
assumiu a condução dos trabalhos e convidou a Excelentíssima Senhora Vereadora DILETA DE
VARGAS PAVÃO DAS CHAGAS, Presidente da Câmara Municipal de Vereadores de Ibirubá
para fazer seu pronunciamento: Cumprimentou e agradeceu a presenças de todos. Disse que foi
muito difícil escolher um homenageado, pois muitas pessoas merecem esta homenagem. Falou
que os onze homenageados representam todas as pessoas da terceira idade de Ibirubá. Disse que a
Dona Rosa lhe conhece desde menina, é vizinha de sua família e que mora no bairro Floresta há
cinquenta e cinco anos. Falou que quer envelhecer tendo netos, que é muito bom envelhecer com
crianças ao redor, pois criança é uma dádiva de Deus. Disse a todos os familiares da Dona Rosa
que foi um prazer convidá-la para esta homenagem. Comentou que se sente lisonjeada por ver a
felicidade da Dona Rosa em ter aceitado o convite. Relatou que sempre diz às pessoas da terceira
idade que o que envelhece é o corpo e não a mente nem o espírito e a alma. Falou que as pessoas
da terceira idade não se preocupam com o relógio, que quem se preocupa são os jovens. Disse que
daqui alguns dias quer estar sentada sendo homenageada por algum vereador. Falou do amor
incondicional, que é o que cada um distribui. Disse que em todos os momentos da vida
espalhamos amor para a família e para a comunidade. Pediu escusa para as pessoas que não
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conseguiu homenagear. Disse que os legisladores deste Município realizam muitas homenagens,
mas que não deixam de fazer os seus trabalhos na Câmara. Falou que as homenagens são para
valorizar cada cidadão do Município, pois são eles que ajudam a construir Ibirubá. Deixou uma
homenagem a todos os Grupos de Terceira Idade. O Vice-Presidente repassou a condução dos
trabalhos à Presidente que reassumiu os trabalhos e de imediato convidou o Sr. DARCY HINGO
MEONEN SPENGLER, para fazer seu pronunciamento, em nome de todos os homenageados
(as) desta noite: Cumprimentou a todos. Disse que estava se pronunciando em nome dos onze
homenageados e que estão representando todos os idosos de Ibirubá. Disse que é uma grande
responsabilidade dos homens e mulheres que tem uma caminhada nesta comunidade, que
marcaram presença ao longo de suas vidas com vivências e histórias para contar. Disse que não se
sentem velhos, são pessoas da melhor idade que embora tenham uma grande caminhada tem
também autonomia. Disse que recordar os bons momentos e de ter tirado boas lições dos revezes,
dá a certeza de que se têm histórias para contar. Falou que eles têm muito ainda para viver o dia a
dia com alegria, criando possibilidades, recebendo visitas, interagindo com os amigos, viajar,
conviver com os netos e com a família e apreciar uma boa leitura. Disse que isto é continuar a
viver dentro do que é possível e sentir que o universo sempre conspira a favor, independente da
idade. Agradeceu os vereadores pela indicação de cada homenageado, em especial ao vereador
Dácio que é seu companheiro de muitas jornadas e o qual indicou seu nome para esta homenagem.
Disse que ficou muito feliz e agradeceu. Posteriormente a Presidente convidou todos os presentes
para a execução do Hino Rio Grandense. Em seguida a Presidente agradeceu a presença de todos e
encerrou a Sessão Solene de homenagem às pessoas idosas, às vinte e uma horas e trinta minutos
(21h30min.), solicitando para que todos permanecessem no Plenário para cumprimentos e fotos.
Os trabalhos foram presididos pela Presidente Dileta de Vargas Pavão das Chagas. Do que eu,
Vagner Oliveira, Secretário da Mesa Diretora, determinei que fosse lavrada a presente ata que
após lida e aprovada, será assinada por mim e pela Senhora Presidente.

Ver. Dileta de Vargas Pavão das Chagas,
Presidente do Legislativo Ibirubense.

Ver. Vagner Oliveira,
Secretário do Legislativo.

