Fl. 01 (05ª Sessão Solene)
ATA Nº 2.000/2017 – DA QUINTA SESSÃO SOLENE DO PRIMEIRO PERÍODO
LEGISLATIVO DA DÉCIMA SEXTA LEGISLATURA, em 02.10.2017.
Aos dois dias do mês de outubro do ano de dois mil e dezessete, nas dependências da Câmara de
Vereadores de Ibirubá, às dezenove horas e trinta e cinco 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. A Presidente
cumprimentou todos os presentes e conforme convocação feita anteriormente iniciou a Sessão
Solene em homenagem aos 10 anos da AGCO – Unidade de Ibirubá, em atendimento ao
Requerimento nº 050/2017, de autoria dos vereadores: Silvestre A. Rebelato, Oneide Neuland,
Patrícia Sandri, Leonardo Fior, André O. Ferreira, e Vagner Oliveira. 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; o Excelentíssimo Senhor
RAFAEL SCHEID FERRAZ, Diretor de Operações da AGCO Ibirubá; e o Excelentíssimo
Senhor HENRIQUE DALLA CORTE, Vice-Presidente de Manufatura da AGCO América do
Sul. Em seguida a Presidente convidou todos os presentes para a execução do Hino Nacional.
Dando continuidade o Secretário Vagner registrou e agradeceu a presença do Sr. Olindo de
Campos, Secretário Municipal da Indústria, Comércio e Empreendimentos; Srª. Carlota Elisa
Artmann, Secretária Municipal da Saúde; Sr. Alberi A. Behnen, Vice-Prefeito Municipal; Sr.
Vanderlei Santos de Souza, Secretário Municipal de Obras e Viação; Srª. Nelci Elsa Kanitz, exvereadora desta Casa Legislativa; Sr. Olando Kanitz, ex-Prefeito Municipal; Presidentes das
Associações de Bairros de Ibirubá; Presidentes dos Diretórios Municipais e Partidos Políticos; Srª
Migacir Trindade Duarte Flôres, Diretora-Geral Pró tempore do Instituto Federal de Educação,
Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Sul – Câmpus Ibirubá; Representantes da Coprel e das
Empresas Théo Transportes, Arlindo Ludwig; Sr. Odair Funk, Administrador do Hospital Annes
Dias; Sr. Paulino de Moura, ex-vereador de Carazinho; dos funcionários (as) e colaboradores da
empresa AGCO Ibirubá; da imprensa e demais convidados. Em seguida a Presidente pediu para
que o Secretário fizesse a leitura do HISTÓRICO da AGCO Ibirubá (anexo) e na sequência a
leitura do texto da Placa de homenagem: “AGCO DO BRASIL MÁQUINAS E
EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS LTDA: A Câmara de Vereadores de Ibirubá tem a honra de
prestar esta justa e merecida homenagem pelos 10 anos da empresa em nosso Município,
completados no dia 10 de setembro. Registramos nosso reconhecimento pelo excelente trabalho
que realizam, contribuindo com o crescimento e desenvolvimento de Ibirubá, oferecendo produtos
de alta tecnologia, inovação e qualidade para seus clientes. Desejamos que continuem tendo
sucesso, comprometidos com a excelência de sua produção, com foco em desenvolvimento,
fabricação, e distribuição de equipamentos agrícolas. Ibirubá (RS), 02 de outubro de 2017. Ver.
Dileta de Vargas Pavão das Chagas - Presidente do Legislativo Ibirubense; Proponentes: Ver.
Silvestre A. Rebelato; Ver. Vagner Oliveira, Ver. Leonardo Fior, Ver. Patrícia Sandri, Ver. Oneide
Neuland, e Ver. André Ferreira. Posteriormente a Presidente convidou os vereadores proponentes
da homenagem, Silvestre A. Rebelato, Leonardo Fior, Patrícia Sandri, Oneide Neuland, André O.
Ferreira e Oneide Neuland, para que juntamente com ela fizessem a entrega da PLACA de
homenagem à AGCO Ibirubá, pelos seus 10 anos de fundação, ao Sr. Rafael Ferraz, Diretor da
AGCO Ibirubá, e ao Senhor Henrique Dalla Corte, Vice-Presidente de Manufatura da AGCO
América do Sul, em frente a Mesa Oficial. Dando continuidade a Presidente convidou o
Excelentíssimo Senhor RAFAEL FERRAZ, Diretor de Operações da AGCO Ibirubá, para fazer
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seu pronunciamento e a apresentação de um Vídeo. Por isso convidou as autoridades da Mesa
Oficial para sentarem nas cadeiras em frente a Mesa, somente durante a manifestação do Diretor
Rafael e para poderem assistir melhor o vídeo, depois poderiam retornar aos lugares. Em seguida a
Presidente anunciou o início das manifestações dos vereadores, convidando primeiramente para
fazer seu pronunciamento o vereador HENRIQUE A. HENTGES, da bancada do PT:
Cumprimentou a todos. Disse que uma das maiores revoluções do ser humano da pré-história,
durante o período neolítico, foi a produção ou a invenção do fogo, há cerca de sete (7) mil anos
A.C. pelo Homo erectus, o ancestral imediato do homem moderno. A segunda revolução foi o
desenvolvimento da agricultura, há cerca de doze (12) mil anos, já pelo homo sapiens, em uma
região apelidada de Crescente Fértil, uma área banhada por rios no Oriente Médio. Os primeiros
grupos de agricultores tinham vantagens em relação a seus colegas que caçavam e coletavam
plantas. Eles comiam melhor, se tornaram mais prósperos, numerosos e, graças a esse sucesso, a
ideia de cultivar o próprio alimento e criar animais para o abate se popularizou. E assim, ao longo
dos milhares de anos a agricultura se tornou uma das principais atividades econômicas no mundo,
despertando na humanidade um senso para que cada vez mais se produza alimentos, tendo em
vista o crescimento populacional evidenciado principalmente nas últimas décadas. Para produzir
cada vez mais, homens e mulheres, grandes grupos ou corporações, assumiram o papel de
desenvolver técnicas e financiar equipamentos que pudessem colaborar com tal atividade. E na
agricultura nosso país tem se mostrado um potencial enorme, atingindo patamares que nos levam a
serem os maiores produtores de grãos do mundo. Nossa região não é diferente, somos e vivemos
da agricultura, dependemos dela para alavancar nossa economia. E nesse sentido a AGCO
acreditando em Ibirubá, adquiriu em vinte e um (21) de setembro de dois mil e sete (2007), a
empresa SFIL de propriedade do Sr. Eliseu Schaedler, e seguiu investindo e pesado, dando
contornos cada vez maiores para esta empresa, que começou na ideia e nos pensamentos de uma
grande pessoa e segue como forte multinacional. Agradeceu a empresa AGCO e seus mais de
duzentos e quarenta (240) funcionários e colaboradores, que desde a sua aquisição já produziram
mais de trinta e três (33) mil unidades. E sabemos que para os próximos anos a empresa investirá
cada vez mais em tecnologia e produção, garantindo por consequência, que tenhamos na
Pitangueira do Mato recursos que serão investidos em prol da nossa comunidade. Por fim, deixou
uma mensagem: “Semeia um pensamento, colhe um ato. Semeia um ato, colhe um hábito. Semeia
um hábito, colhe um caráter. Semeia um caráter, colhe um destino”. – Marion Laurense.
Continuando a Presidente convidou para fazer seu pronunciamento o vereador o vereador DÁCIO
A. MORAES, da bancada do PT: Cumprimentou a todos. Disse que a AGCO foi fruto da
municipalidade através do Prefeito na época, Sr. Olando Kanitz, que plantou uma semente distante
que veio evoluindo até chegar no porte da AGCO. Falou que Ibirubá é hoje o quinto município em
qualidade no Estado e está entre os cinquenta municípios em qualidade de vida no País. Disse que
isto é fruto do trabalho político e de toda a comunidade e especialmente do trabalho daqueles que
tiram a produção na terra e convertem em alimento e qualidade de vida, assim como a AGCO tem
feito. Disse que esse é o perfil de Ibirubá, aonde o setor metalomecânico, juntamente com a
educação, tem se destacado em âmbito de Estado e Brasil. Falou que a Prefeitura de Ibirubá,
representada pelo Prefeito, e o Legislativo, representado pelos Vereadores, não podem deixar de
reconhecer o trabalho, a grandeza e a organização da AGCO, a qual através de duzentos e
quarenta empregos diretos, ultrapassa duas mil pessoas beneficiadas. Disse que através dos
colaboradores há um movimento muito maior do comércio e dos interesses pela cidade a qual é
destacada na região. Deixou seu reconhecimento a AGCO, que colabora diretamente com os
incentivos sociais através de repasses ajudando a fortalecer o esporte e o convívio social. Dando
sequência a Presidente convidou para fazer seu pronunciamento a vereadora JAQUELINE
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BRIGNONI WINSCH, da bancada do PP: Cumprimentou a todos. Disse que a AGCO faz parte
da história de Ibirubá e que recebe hoje o reconhecimento de toda a comunidade. Disse que ao
longo dos sessenta e dois anos de emancipação político-administrativo de Ibirubá se tem uma
história de luta, de pessoas que tiveram muitas dificuldades e obstáculos para formar um
Município aprazível, desenvolvido e muito promissor como é Ibirubá. Falou que o trabalho de
todas as famílias é, foi e sempre será o alicerce de tudo isso. Disse que a agricultura é a base deste
Município forte e também dos demais Municípios de toda a região. Disse que nos últimos anos o
Município teve um grande desenvolvimento econômico e social, tendo destaque o aumento
grandioso da arrecadação, da qualidade de vida da população através investimentos em saúde e
educação e também destaques nos altos índices de empregabilidade no Município, dando
conotações extraordinárias a nível Estadual e Nacional. Falou que a AGCO faz e fez parte destes
índices positivos do Município. Ressaltou a questão dos tributos, que são essenciais e
fundamentais para a execução das políticas públicas para o aconchego da população. Falou da
tranquilidade das famílias que têm o emprego e também da educação que conseguem para seus
filhos. Disse que a AGCO colabora muito com estes investimentos levando o nome de Ibirubá aos
“quatros cantos do mundo”. Disse da grande estrutura física que a AGCO possui em Ibirubá, que
além de ser importante para o desenvolvimento do trabalho dos colaboradores, também dá muito
orgulho e notoriedade a entrada do nosso Município e também muito orgulho a nossos munícipes.
Agradeceu a empresa AGCO e disse que representam muito para Ibirubá, para o Estado, para o
País e para o mundo. Desejou que estes dez anos sejam apenas o grande início de uma história de
sucesso a ser construída na Terra da Pitangueira. Em seguida a Presidente convidou para fazer seu
pronunciamento o vereador GIOVANI MOACIR DIESEL, da bancada do PP: Cumprimentou
a todos. Comentou que os grandes responsáveis por tudo que se faz dentro da empresa são os
funcionários, que os diretores não conseguem trabalhar sozinhos. Disse que Ibirubá é um
Município que está em constante crescimento e, diga-se de passagem, que se deve muito a
empresa AGCO, que disponibiliza um grande número de vagas para oferecer um trabalho digno ao
cidadão ibirubense, pois prover o sustento da família é um dos sonhos de todos os brasileiros.
Salientou que a nossa região do Alto Jacuí é essencialmente agrícola e a empresa AGCO nesta
área vem muito a contribuir para o avanço do rendimento das colheitas em nossas lavouras.
Inclusive na produção de novas máquinas com tecnologia avançada, que saem daqui não só para
nossa região, mas para todo o mundo. E que de certa maneira, engrandece o nosso Município ao
levar o nome de Ibirubá a outros lugares, já que é aqui que contamos com os trabalhos desta
renomada empresa. Parabenizou a empresa AGCO pelo belíssimo trabalho social que sempre
soube desenvolver, auxiliando as entidades nos seus trabalhos em prol das pessoas menos
favorecidas. Citou como exemplo a APAE de Ibirubá, no qual tem conhecimento que muito
contribuiu para que esta entidade desenvolvesse cada dia mais um trabalho de qualidade e
excelência para seus usuários. Deixou registrado o seu apreço e admiração como cidadão e
desejou que aqui permaneçam por muito tempo. Colocou-se a disposição e disse que como
vereador fará tudo que estiver ao seu alcance para que isto se realize. Posteriormente a Presidente
convidou para fazer seu pronunciamento a vereadora PATRÍCIA SANDRI, da bancada do
DEM, proponente da homenagem: Cumprimentou a todos. Parabenizou a empresa AGCO pela
comemoração dos dez anos de sua instalação no Município. Disse que além de parabenizar, e não
só como vereadora, mas também como moradora de Ibirubá, agradeceu por eles terem vindo para
cá e junto terem trazido o progresso, a esperança, o emprego, o investimento e por terem
colaborado para tornar a cidade melhor. Falou que as instalações da AGCO aqui, certamente
criaram uma marca na história política e econômica do Município. Disse que hoje Ibirubá é
conhecida como a Terra que tem emprego e que a AGCO faz parte disso. Agradeceu ao vereador
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Silvestre pelo convite para assinar este Requerimento. Parabenizou novamente a equipe, aos
colaboradores e funcionários. Desejou sucesso, progresso e que continuem abrindo caminhos com
ousadia. Continuando a Presidente convidou para fazer seu pronunciamento o vereador ANDRÉ
O. FERREIRA, da bancada do PP e um dos proponentes da homenagem: Cumprimentou a
todos. Disse que aceitou o convite do vereador Silvestre para assinar o Requerimento de
homenagem porque entende a importância desta empresa que atua há dez (10) anos no nosso
Município. Comentou que são duzentos e quarenta (240) famílias que sobrevivem e necessitam
desses empregos, e a empresa AGCO sempre acreditando, inovando e dando oportunidades para
as pessoas de Ibirubá. Agradeceu a empresa AGCO por tudo que tem feito em nosso Município.
Em seguida a Presidente convidou para fazer seu pronunciamento o vereador LEONARDO
FIOR, da bancada do PTB e um dos proponentes da homenagem: Cumprimentou a todos.
Pediu que todos os presentes se portassem em pé para uma salva de palmas para o Ex-Prefeito
Senhor Olando Kanitz. Disse que no ano de mil novecentos e noventa e seis (1996) como vereador
desta Casa, juntamente com o Ex-Prefeito Olando, acompanhou atentamente as dificuldades
financeiras que vivia o nosso Município. Comentou que em muitos momentos não havia dinheiro
nem se quer para a folha de pagamentos e que neste momento o Ex-prefeito foi em busca de
empresas para gerar empregos e riquezas para a nossa Terra. Disse que no momento gerava muita
expectativa e também dúvidas, mas que o Senhor Olando com sua capacidade, dinamismo e sua
honestidade buscou primeiramente a SFIL, Usifundi e Vence Tudo, onde trouxe um
desenvolvimento extraordinário, gerando muitos empregos para a Comunidade. Disse também
que, depois que a AGCO assumiu o comando da SFIL realmente transformou e cravou um marco
histórico para o nosso Município. Falou que seu pai sempre trabalhou na agricultura e que
antigamente o mesmo era muito fã da marca Valmet, New Holland. Ressaltou que dispõe de
alguns implementos da marca Massey Ferguson e que está muito satisfeito, pois são equipamentos
muito bem conceituados. A Presidente convidou para fazer seu pronunciamento o vereador
ONEIDE NEULAND, da bancada do DEM e um dos proponentes da homenagem:
Cumprimentou a todos. Disse que esta noite era muito importante para os funcionários e
colaboradores da empresa AGCO. Comentou que particularmente tem uma grande amizade com
os funcionários da AGCO, onde recebe ligações dos mesmos para diversos tipos de atividades e
disse que certamente conhece pelo menos metade destes duzentos e quarenta (240) funcionários.
Falou que foi na Administração do Senhor Olando Kanitz que a empresa iniciou os trabalhos e que
segue trabalhando forte até hoje. Pediu que o vereador Vagner Oliveira fizesse a leitura de uma
placa em que teve a honra de receber de presente dos seus amigos funcionários desta empresa.
Agradeceu a empresa AGCO pelos bens feitos ao nosso Município e se colocou a disposição de
todos para qualquer ajuda que ele possa oferecer. Posteriormente a Presidente convidou para fazer
seu pronunciamento o vereador VAGNER OLIVEIRA, da bancada do PRB, também um dos
proponentes da homenagem: Cumprimentou a todos. Disse que nada se faz sozinho e disse que
se não fosse o comprometimento de todos os funcionários da empresa, não teria chegado aonde
chegou a AGCO. Falou que são os funcionários que ajudam a elevar a direção e o reconhecimento
da nossa cidade nos “quatro cantos do mundo”. Parabenizou os funcionários e a todos pelo
comprometimento da AGCO de Ibirubá, que é de suma importância ao crescimento do Estado e
do Brasil, sendo reconhecido hoje através desta singela homenagem. Agradeceu a oportunidade e
a todos por terem acreditado em um povo ordeiro como o povo de Ibirubá. Dando sequência aos
pronunciamentos, a Presidente convidou para fazer uso da palavra o vereador SILVESTRE
ANTÔNIO REBELATO, da bancada do PMDB e proponente desta Sessão Solene:
Cumprimentou a todos. Agradeceu a excelente receptividade e carinho que a direção e
funcionários tiveram com a sua pessoa quando esteve junto a Empresa AGCO. Disse que o
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Município de Ibirubá agradece por tudo que esta grande empresa fez, por ter escolhido nosso
Município para instalar uma das maiores e mais qualificadas empresas do Brasil e do Mundo.
Disse que fez uma breve visita na empresa, onde aprendeu muito. Falou que, tem muito que
aprender e também a ensinar enquanto é vereador. Comentou sobre o planejamento e organização
da empresa e disse que ficou impressionado com cada cuidado, preocupação em cada pequeno
detalhe em que cada colaborador tem. Ressaltou que todos os dias são feitas reuniões nas
dependências da empresa, com a direção e funcionários, e que isto é uma das razões pela qual a
empresa é o que é hoje em dia. Falou que particularmente não tinha conhecimento que Ibirubá têm
uma das empresas mais organizadas de todo o mundo. Comentou também sobre o trabalho social
que esta empresa faz, sempre colaborando com as entidades de nosso Município e disse que daqui
uns tempos a empresa irá divulgar um dos projetos sociais mais interessantes que já viu e ouviu
falar. Desejou que a empresa permanecesse por muitos anos em nosso Município. Disse que não
teve oportunidade de cursar um curso superior, mas que Deus lhe deu um pouco de coragem para
andar por esse Brasil, sempre aprendendo e ensinando aquilo que sabe. Dando continuidade a
Presidente convidou para fazer uso da palavra o Excelentíssimo Senhor ABEL GRAVE, Prefeito
Municipal de Ibirubá: Cumprimentou a todos. Falou que poderia citar a importância da AGCO,
em números, em arrecadações e no que condiz a AGCO para Ibirubá. Disse que são duzentos e
quarenta colaboradores que ajudam a empresa a continuar a levar o nome além das fronteiras.
Destacou a colaboração que a AGCO tem com o Município através do Instituto Filhos do
Coração, da APAE e, principalmente, do plano de saúde disponibilizado para cada funcionário da
empresa. Disse que acredita que seja um dos melhores planos de saúde que existe e disse saber dos
benefícios que traz para o Município de contemplar a vida dos funcionários. Falou que teve a
oportunidade de visitar a AGCO também, e que da mesma forma que o vereador Silvestre disse
que foi recebido, ele também foi, e que se sentiu orgulhoso de poder estar lá e de poder ver a
organização e o comprometimento da equipe. Disse que o que mais lhe chamou a atenção foi a
química do funcionário com a empresa, que a empresa extrai o melhor do funcionário e com isso
os dois saem beneficiados. Falou que isso chama atenção para que nos dias de hoje possamos
filtrar o que tem de melhor na pessoa e o que ela pode fazer de melhor e de que forma extrair isto
da pessoa. Disse que isto é um desafio para a sua Administração. Disse que se sentiu honrado em
poder estar nesta noite como Executivo enaltecendo o trabalho da AGCO e o trabalho da equipe e
da colaboração que dão ao Município. Parabenizou a empresa. Comentou que sempre diz ao Sr.
Olando, que aprendeu nos quatro anos que esteve nesta Casa e que sempre viu seu Vice falando,
que Ibirubá teve um antes e um depois, um antes da Lei nº 1.505/97 onde Ibirubá era uma, e
depois desta Lei era outra. Cumprimentou o Sr. Olando pela coragem na época e que com certeza
serve de aprendizado para continuar se enfrentando as crises. Disse ainda que de algum lugar tem
que partir uma solução para o País ou para o Estado, então que comesse a solução em Ibirubá. A
Presidente passou a condução dos trabalhos ao Vice-Presidente, 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 a todos. Disse que o que motivou à realização desta homenagem
a empresa AGCO não foi somente os dez anos de instalação em Ibirubá, e sim também pelo o que
ela representa para Ibirubá. Disse que hoje a empresa tem um papel fundamental não só no
emprego e na renda, mas também na manutenção da economia e comércio local forte, para a saúde
do corpo e da mente das pessoas que estão empregadas e pelo reconhecimento de que Ibirubá é um
Município de grande organização e respeito aos investidores que aqui querem se instalar. Falou
que é importante rodar o mundo e observar onde o nome de Ibirubá está presente, e através da
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AGCO, presentes em todos os continentes podem sentir parte de um trabalho tão importante para a
humanidade, que é a agricultura. Disse que a agricultura é forte por ter o nome da AGCO em
Ibirubá. Agradeceu à Ibirubá por ter recebido esta empresa de grande importância e, também,
agradeceu a AGCO por estar em Ibirubá e por deixar o nome do Município gravado em tantos
lugares do mundo. Agradeceu também aos funcionários, aos diretores, a imprensa e a comunidade
que veio assistir a esta justa homenagem. Agradeceu o vereador Silvestre que foi o proponente
desta sessão solene, juntamente com os vereadores Oneide, Patrícia, Leonardo, Vagner e André, e
também aos demais vereadores que aprovaram por unanimidade. O Vice-Presidente repassou a
condução dos trabalhos à Presidente que reassumiu os trabalhos e de imediato convidou o
Excelentíssimo Senhor HENRIQUE DALLA CORTE, Vice-Presidente de Manufatura da
AGCO América do Sul, para fazer seu pronunciamento: Cumprimentou a todos, em especial os
vereadores proponentes da homenagem. Disse, em nome da AGCO, que é uma honra fazer parte
da história de Ibirubá e que sentem orgulho de celebrar os dez anos juntos. Falou que juntos têm
trabalho para lidar com desafios e que hoje se tornam o maior fabricante mundial de máquinas e
equipamentos exclusivamente focado na indústria agrícola. Disse que a AGCO teve sua fundação
em mil novecentos e noventa e que ao longo destes vinte e sete anos eles têm um compromisso
com a sustentabilidade e inovação. Falou que a visão da empresa é promover soluções de alta
tecnologia para produtores rurais que alimentam o mundo. Disse que criam valor ao longo prazo
para os funcionários, clientes e investidores que estão transformando o contexto da agricultura
global. Falou que no dia de hoje é um dia significativo na história, sendo os dez anos de AGCO
Ibirubá. Disse que isso reforça o compromisso com as pessoas da comunidade que juntas
contribuem para com a AGCO. Disse que a AGCO sempre foi uma empresa que adquiriu
empresas e que não se dá pelo ativo fixo e sim pelas pessoas, pois não se compra uma empresa só
com máquinas, se não tiver conhecimento, sabedoria e um Município engajado com a empresa em
busca de crescimento. Falou que é preciso celebrar sempre e mandou um agradecimento especial a
todos. Comentou que faz parte da empresa há trinta e cinco anos e que cresceu no chão da fábrica
e que tem orgulho de fazer o que faz hoje. Falou que o celebrar tem várias consequências e um
exemplo é os dez anos. Comentou que fizeram algumas camisetas e para que os colaboradores
ganhassem a camiseta deveriam trazer um quilo de alimento que foi doado para o Hospital de
Ibirubá. Agradeceu a todos e muito emocionado disse que tem orgulho de ser AGCO.
Posteriormente a Presidente convidou todos os presentes para a execução do Hino Rio Grandense.
A Presidente informou aos interessados em participar do jantar comemorativo, que o mesmo seria
por adesão, junto ao Restaurante Capital 922. Também aproveitou a oportunidade para convidar os
presentes para prestigiarem a 11ª Expoibi, que estará acontecendo entre os dias 12 e 15 de outubro
do corrente ano. Em seguida a Presidente agradeceu a presença de todos e encerrou a Sessão
Solene em homenagem aos dez (10) anos da AGCO de Ibirubá, às vinte e uma horas e vinte
minutos (21h20min.), 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.

