ATA Nº 2.002/2017 – DA SEXTA SESSÃO SOLENE DO PRIMEIRO PERÍODO
LEGISLATIVO DA DÉCIMA SEXTA LEGISLATURA, em 12.10.2017.
Aos doze dias do mês de outubro do ano de dois mil e dezessete, reuniram-se no Palco Principal da
11ª EXPOIBI, no Clube Divertido, às dez horas e trinta e quatro minutos, foi constatada a presença
dos Vereadores (as): 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. O vereador Silvestre Antônio Rebelato, integrante da Bancada do PMDB, esteve ausente. A
Presidente cumprimentou todos os presentes e conforme convocação feita anteriormente iniciou a
Sessão Solene de Diplomação e Posse dos Vereadores Mirins / 2017. 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 Senhor ERANI DA
SILVA MENDES, ex-vereador e proponente do Projeto Vereador Mirim; e a Excelentíssima
Senhora MARIANA RIBAS MORAES, Secretária Municipal de Educação, Cultura, Turismo e
Desporto. Registrou e agradedeceu a presença das Soberanas do Município que já se encontravam
junto ao palco: Rainha Jovana Formentini, Senhorita Turismo e 1ª Princesa Rota das Terras Bruna
Guedes, e Princesas Tauana Floss e Júlia Santos. Na sequência a Presidente Dileta convidou para
subir ao palco os onze (11) vereadores (as) mirins eleitos, conforme chamada: Aluna Amanda
Cristina Braatz de Campos, Vereadora Mirim do Instituto Estadual de Educação Edmundo Roewer;
Aluna Ana Júlia Floss, Vereadora Mirim da Escola Municipal de Ensino Fundamental de Alfredo
Brenner; Aluno Dalton Oberdan Adiers, Vereador Mirim do Colégio Sinodal de Ibirubá; Aluno
Daniel Mendes Dalazeri, Vereador Mirim da Escola Estadual de Ensino Fundamental Edison
Quintana; Aluna Julia da Silva Gonçalves, Vereadora Mirim da Escola Estadual de Ensino
Fundamental Hermany; Aluno Júlio Lamb dos Santos, Vereador Mirim da APAE – Associação de
Pais e Amigos dos Excepcionais / Escola Especial Franz Hümmler; Aluno Kelvin Adriano
Fernandes Santos, Vereador Mirim da Escola Municipal de Ensino Fundamental Santa Teresinha;
Aluna Keyla Greff Ruschel, Vereadora Mirim da Escola Municipal de Ensino Fundamental
Floresta; Aluna Nataly Camily de Oliveira, Vereadora Mirim da Escola Estadual de Ensino
Fundamental Ibirubá; Aluna Patrícia Guadagnin Vogel, Vereadora Mirim da Escola Municipal de
Ensino Fundamental Rincão Seco; e o Aluno Tauã Braatz Martins, Vereador Mirim da Escola

Estadual de Ensino Fundamental Hermany. Em seguida a Presidente convidou todos os presentes
para a execução do Hino Nacional. Dando continuidade a 2ª Secretária Jaqueline registrou e
agradeceu a presença do Excelentíssimo Sr. Alberi Antônio Behnen, Vice-Prefeito Municipal; do Sr.
Valdir Olavo Lagemann, Secretário Municipal da Administração e Planejamento; Sr. Jair Luiz
Scortegagna, Secretário Municipal da Fazenda; Sr. Érico Pimentel Nogueira, Secretário Municipal da
Agricultura, Pecuária e Meio Ambiente; Sr. Vanderlei Santos de Souza, Secretário Municipal de
Obras e Viação; Sr. Olindo de Campos, Secretário Municipal da Indústria, Comércio e
Empreendimentos; Srª. Fabiana Ritter Alves Grave, Secretário Municipal do Trabalho, Assistência
Social e Habitação; Sr. Luiz A. Roman, Presidente do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e
do Adolescente, e Presidente do Rotary Club de Ibirubá; Presidentes e membros de Conselhos
Municipais; Presidentes das Associações de Bairros de Ibirubá; Presidentes dos Diretórios
Municipais de Partidos Políticos; Sr. Carlos Jandrey, ex-Prefeito Municipal; servidores públicos
municipais; do Vereador Cleberson Gardin do município de Cruz Alta; Giliarde de Souza, Presidente
da Câmara Mirin de Cruz Alta e demais vereadores mirins daquele município; Vereador Bonemar
Bender, Presidente da Câmara Municipal de Selbach; Vereadora Angélica Hosrt do município de
Quinze de Novembro; das professoras, diretoras, familiares e amigos dos Vereadores Mirins; da
imprensa e demais convidados. Dando continuidade a Presidente relatou que o Programa Vereador
Mirim surgiu em 2002, através do Decreto Legislativo nº 009/2002, de autoria do ex-vereador Erani
da Silva Mendes. O Objetivo do Programa é promover a interação entre a Câmara de Vereadores de
Ibirubá e as Escolas, permitindo aos estudantes compreender o papel do Legislativo Municipal dentro
do contexto social em que vive, contribuindo assim para a formação da sua cidadania e entendimento
dos aspectos da sociedade brasileira. Cabe ressaltar que o Programa está na sua quarta (4ª) Edição,
tendo sido implantado em 2003 e operacionalizado em 2004, na sua 1ª Edição. Em 2005 foi realizada
sua 2ª edição, e em 2006 a sua 3º edição. Neste ano os vereadores (as): Dileta de Vargas Pavão das
Chagas, da bancada do PP, Dácio Azevedo Moraes e Henrique Antônio Hentges, da bancada do PT e
Vagner Oliveira, da bancada do PRB, apresentaram o Projeto de Decreto Legislativo Nº 002/2017, de
10 de julho de 2017, alterando dispositivos do Decreto Legislativo n° 009, de 2002, que Criou o
Programa VEREADOR MIRIM/ESCOLA VAI A CÂMARA, com a intenção de simplificar os
procedimentos do Programa Vereador Mirim, estimulando a participação das escolas e dos alunos. A
Presidente pediu a atenção de todos para que pudessem assistir um Vídeo do Projeto Vereador Mirim
– Edição 2017. Posteriormente a Presidente deu início a DIPLOMAÇÃO dos onze (11) Vereadores

(as) Mirins Titulares, os quais foram chamados por ordem alfabética para se aproximarem da mesa
e receberem seus Diplomas de Vereadores Mirins / 2017 das mãos dos Vereadores (as) que serão
os orientadores dos mesmos durante o Programa Vereador Mirim/2017, conforme sorteio. Então
iniciou pedindo licença para entregar o Diploma de Vereadora Mirim para a estudante Amanda
Cristina Braatz de Campos, do Instituto Estadual de Educação Edmundo Roewer. Em seguida
convidou a estudante Ana Júlia Floss, da Escola Municipal de Ensino Fundamental de Alfredo
Brenner, para receber seu Diploma de Vereadora Mirim das mãos do vereador Henrique A. Hentges.
Convidou o estudante Dalton Oberdan Adiers, do Colégio Sinodal de Ibirubá, para receber seu
Diploma de Vereadora Mirim das mãos do vereador Oneide Neuland. Convidou o estudante Daniel
Mendes Dalazeri, da Escola Estadual de Ensino Fundamental Edison Quintana, para receber seu
Diploma de Vereadora Mirim das mãos do Prefeito Municipal Abel Grave, devido a ausência do
vereador Silvestre A. Rebelato. Convidou a estudante Julia da Silva Gonçalves, da Escola Estadual
de Ensino Fundamental Hermany, para receber seu Diploma de Vereadora Mirim das mãos do
vereador Dácio A. Moraes. Convidou o estudante Júlio Lamb dos Santos – da APAE – Associação de
Pais e Amigos dos Excepcionais / Escola Especial Franz Hümmler, para receber seu Diploma de
Vereadora Mirim das mãos do vereador André O. Ferreira. Convidou o estudante Kelvin Adriano
Fernandes Santos – da Escola Municipal de Ensino Fundamental Santa Teresinha, para receber seu
Diploma de Vereadora Mirim das mãos da vereadora Patrícia Sandri. Convidou a estudante Keyla
Greff Ruschel, da Escola Municipal de Ensino Fundamental Floresta, para receber seu Diploma de
Vereadora Mirim das mãos do vereador Vagner Oliveira. Convidou a estudante Nataly Camily de
Oliveira, da Escola Estadual de Ensino Fundamental Ibirubá, para receber seu Diploma de Vereadora
Mirim das mãos do vereador Leonardo Fior. Convidou a estudante Patrícia Guadagnin Vogel, da
Escola Municipal de Ensino Fundamental Rincão Seco, para receber seu Diploma de Vereadora
Mirim das mãos do vereador Giovani Moacie Diesel. Por fim convidou o estudante Tauã Braatz
Martins, da Escola Estadual de Ensino Fundamental Hermany, para receber seu Diploma de Vereador
Mirim das mãos da vereadora Jaqueline B. Winsch. Na sequência a residente deu início aos Atos de
Posse, convidando os onze (11) Vereadores (as) Mirins recém Diplomados para se posicionarem em
frente a Mesa Oficial, um ao lado do outro, para prestarem seu juramento, de forma simbólica. Desta
forma, convidou todos os presentes para se colocarem em pé e também pediu para que os vereadores
mirins erguessem o braço direito, permanecendo assim até o final do juramento, quando todos
deveriam falar: “Assim o prometo”. Então a Presidente solicitou que a Secretária da Mesa Diretora,

vereadora Jaqueline Brignoni Winsch faça a leitura do Juramento: “PROMETO CUMPRIR A
CONSTITUIÇÃO FEDERAL, A CONSTITUIÇÃO ESTADUAL E A LEI ORGÂNICA
MUNICIPAL, OBSERVAR AS LEIS, DESEMPENHAR O MANDATO QUE ME FOI
CONFERIDO E TRABALHAR PELO PROGRESSO DO MUNICÍPIO E PELO BEM ESTAR DE
MEU POVO”. De imediato a Presidente DECLAROU os 11 Vereadores Mirins Empossados, e
pediu uma salva de palmas aos mesmos, solicitando em seguida que voltassem aos seus lugares. A
Secretária Jaqueline registrou a presença da Secretária Municipal de Saúde Carlota Elisa Artmann; da
Administradora do Projeto Profissão Catador de Ibirubá, Srª Jussara Martins e Associados; e do Sr.
Telmo Prass, Presidente da ACISA. Posteriormente a Presidente deu início às manifestações dos
Vereadores Mirins, por ordem alfabética: Discurso da aluna AMANDA CRISTINA BRAATZ DE
CAMPOS, do Instituto Estadual de Educação Edmundo Roewer: Cumprimentou o Prefeito
Municipal Abel Grave e, na sua pessoa as demais autoridades do Executivo. Cumprimentou também
a Presidente da Câmara Municipal de Vereadores de Ibirubá, vereadora Dileta de Vargas Pavão das
Chagas e, na sua pessoa, cumprimentou as demais autoridades presentes. Cumprimentou seus colegas
vereadores mirins e a toda comunidade ibirubense. Disse que seu nome é Amanda Cristina Braatz de
Campos, aluna do oitavo (8º) ano do Instituto Estadual de Educação Edmundo Roewer. Falou que é
com muito orgulho que representa a escola neste momento, um vez que se constitui para nossa
comunidade e região, uma referência em educação básica e tecnológica. Disse que se sente honrada
em participar do projeto vereador mirim, onde os jovens terão a oportunidade de compreender o
papel do Legislativo Municipal dentro do contexto social em se vive. Falou que este é um momento
para vivenciar na prática o movimento político e ético, a partir dos bons exemplos dos vereadores
eleitos pela comunidade ibirubense. Disse que espera através desta experiência e, juntamente com
seus colegas, criar um movimento de adesão coletiva em torno das causas e das prioridades da
comunidade a qual representamos, registrando, pessoalmente, a causa da educação como prioridade.
Falou que é grata pela possibilidade de participar deste projeto que foi revitalizado pela atual
vereança e que tem um importante papel na formação política dos jovens e, especialmente à
vereadora Dileta, Presidente desta Casa, que carinhosamente lhe acolheu como afilhada. Discurso da
aluna ANA JÚLIA FLOSS, da Escola Municipal de Ensino Fundamental de Alfredo Brenner:
Cumprimentou o Prefeito Municipal Abel Grave, Vice-Prefeito Alberi Behnen, a Presidente da
Câmara Municipal de Vereadores Dileta de Vargas Pavão das Chagas. Fez uma saudação especial ao
vereador Henrique Hentges, que foi escolhido seu padrinho no Projeto Vereador Mirim, e assim,

saudou todos os vereadores. Cumprimentou as demais autoridades nominadas pelo protocolo.
Destacou a presença do ex-vereador Erani da Silva Mendes, proponente do Projeto Vereador Mirim.
Disse que seu nome é Ana Julia Floss, filha de Airton Floss, agricultor, e Simone Floss, professora.
Falou que mora no interior de Ibirubá, no distrito de Alfredo Brenner e que representa a Escola
Municipal de Ensino Fundamental Alfredo Brenner e as localidades que fazem parte desta
comunidade escolar. Disse que está disposta, juntamente com as professoras e equipe diretiva, a
mostrar que é necessário hoje, plantar novas sementes de motivação, com exemplos baseados em
princípios éticos, morais e sociais. Disse que pretende contribuir para incentivar os jovens cidadãos,
conscientes de seus direitos e deveres e que são capazes de inovar e transformar politicamente a
realidade em que vivemos. Disse que são jovens, que transmitem novas ideias e que são capazes de
mostrar ao mundo novas mudanças. Agradeceu a sua escola Alfredo Brenner, por ter o papel de
agente transformador em sua vida, transmitindo ideias e proporcionando a oportunidade de crescer a
cada dia. Agradeceu aos seus pais por serem os maiores exemplos da sua vida, e disse que são eles
que lutam por ela, que são eles que estão ao seu lado e lhe ensinam valores que somente aprendemos
com a família. Falou que a partir deste momento, faz parte do poder Legislativo Mirim de Ibirubá e
que com muito orgulho, irá representar toda a escola, e que quer ver uma comunidade melhor e uma
cidade justa e forte, construída com respeito à vida. Finalizou com uma mensagem de Steve Jobs: “Se
tu o desejas, podes voar, só tens de confiar muito em ti.”. Discurso do aluno DALTON OBERDAN
ADIERS, do Colégio Sinodal de Ibirubá: Falou que seu nome é Dalton Oberdan Adiers, que tem
treze (13) anos e é aluno do oitavo ano do Colégio Sinodal Ibirubá. Cumprimentou o Prefeito Abel
Grave, o Vice Prefeito Alberi Behnen, a Presidente do Legislativo Dileta de Vargas Pavão das
Chagas, demais vereadores, secretários e autoridades municipais que neste ato se fizeram presentes.
Cumprimentou também a comunidade em geral que prestigiou esta importante e histórica Sessão
Solene. Disse que é com imensa alegria e muita emoção que agradeceu a todos os responsáveis pela
elaboração deste belíssimo projeto por esta oportunidade de poder representar a juventude da Terra
da Pitangueira do Mato. Agradeceu aos seus pais Enio e Márcia, sua irmã Diéssica Taís e demais
familiares, por todo o incentivo na decisão de se candidatar e por todo o apoio, tanto durante, quanto
após o período eleitoral. Agradeceu também aos professores, direção e funcionários do Colégio
Sinodal, por todo o incentivo e orientações, e também aos seus colegas de classe e demais alunos do
Colégio, pelos oitenta e oito (88) votos de confiança para representá-los junto ao Legislativo
Ibirubense. Falou que ser político nos dias de hoje não é uma tarefa nada fácil, ainda mais quando se

vê um país tão grandioso como o Brasil com o nome manchado pela corrupção nas manchetes
nacionais e internacionais. Comentou que em um momento em que a política cai em total descrédito
e vive talvez uma de suas maiores crises na história, se pergunta se ainda poderá haver esperança no
dia de amanhã. Falou que o Projeto Vereador Mirim, que é implantado novamente no município de
Ibirubá, a exemplo do que já ocorre em alguns outros municípios da região, vem talvez ao encontro
desta ânsia que a comunidade tem em formar novos pensamentos e, consequentemente, políticos que
façam do Brasil, do Estado e do Município um amanhã melhor. Disse que é bastante louvável a
iniciativa em incluir cada vez mais as mulheres e a juventude na política, o que vem aos poucos
quebrando antigos paradigmas de que somente a ala masculina é mais experiente para representar o
poder. Falou que é saudoso o projeto Vereador Mirim, que foi idealizado pelos vereadores Henrique
Hentges, Dileta Pavão das Chagas, Dácio Moraes, Vagner de Oliveira e Jaqueline Brignoni Winch, o
qual inclui, a partir de hoje, onze (11) jovens estudantes das escolas do Município na história de
Ibirubá. Falou que por enquanto são meros aprendizes, e que irão se espelhar nos atuais vereadores
para aprender a legislar e fazer uma política justa e limpa, que venha de encontro aos anseios da
nossa comunidade. Disse que enquanto aprendizes, eles tem a oportunidade de aprender mais sobre
como funciona a elaboração de Projetos e Leis do Município. Falou que enquanto vereadores mirins,
seu papel é buscar sugestões de melhorias na própria comunidade escolar e comunidade em geral e
apresentá-las aos nossos vereadores, na intenção de sensibilizá-los em um primeiro momento sobre
tais projetos e, que quem sabe, fazer se transformar em projetos de lei de melhorias definitivos para a
nossa querida terra da Pitangueira do Mato. Relatou que quando foi apresentado o projeto, já se
sentiu honroso em poder disponibilizar seu nome pra concorrer a uma das (11) onze vagas do
Legislativo Mirim Ibirubense, e que através da confiança de cada um que depositou o voto nele, disse
que, hoje, com muita honra se apresentou a toda a comunidade, e se colocou à disposição para ouvir
diferentes ideias e anseios. Disse que o nosso Município, que possui aproximadamente (20) vinte mil
habitantes e que em dois mil e quinze (2015) foi considerado o sexto (6º) município no Estado – entre
quatrocentos e noventa e sete (497) municípios - e o quinquagésimo sexto (56º) no Brasil - em um
ranking entre mais de cinco mil e quinhentos (5.500) municípios brasileiros - em um índice de
desenvolvimento nacional, o qual levou em conta números apresentados em emprego e renda,
educação e saúde, é sem dúvida um dos melhores municípios pra se viver, sendo referência para toda
a região. Disse que juntos podem fazer ainda mais, e, se não puderem melhorar, no mínimo terão a
tarefa de mantê-lo entre os melhores, através da implementação de políticas públicas nas áreas da

saúde, educação, segurança, habitação, saneamento básico, esporte, cultura, lazer e demais áreas de
suma importância ao desenvolvimento da comunidade. Falou que está aqui para aprender com nossos
padrinhos a como fazer política e agir corretamente e com honestidade. Disse que durante este um
(01) ano de mandato, se compromete em se esforçar ao máximo, e que representará com muito
orgulho a sua comunidade escolar, e em especial a comunidade do Bairro Floresta, local onde reside.
Agradeceu a todos os incentivadores que fizeram ele chegar até aqui. Disse que é apenas o primeiro
passo de muitos que virão. Agradeceu ao vereador Oneide Neuland, que lhe apadrinhou, por toda a
receptividade e acolhimento. Agradeceu também aos vereadores em geral por esta oportunidade em
poder fazer parte do Legislativo Ibirubense. Desejou a todos os presentes uma ótima Expoibi, feira
que chega neste ano a sua décima primeira (11ª) edição, e que mais uma vez coloca em destaque a
pujança e potencialidades da nossa terra. Discurso do aluno DANIEL MENDES DALAZERI, da
Escola Estadual de Ensino Fundamental Edison Quintana: Inicialmente se apresentou como
Daniel Mendes Dalazeri, dizendo que tem treze (13) anos e que é aluno da Escola Edison Quintana.
Cumprimentou o Prefeito Municipal Abel Grave, o Vice-Prefeito Alberi Behnen, os Secretários, a
Presidente da Câmara de Vereadores Dileta Pavão das Chagas, os demais vereadores e em especial
seu padrinho Tuta Rebelato, as diretoras e em especial sua diretora Marleide e os seus colegas
vereadores mirins que no dia de hoje assumem um novo papel social. Cumprimentou também a todos
os presentes. Agradeceu as pessoas que tornaram este momento possível, aos membros do
Legislativo Ibirubense por desafiarem eles com o Projeto Vereador Mirim, a diretora Marleide que
levou ao seu conhecimento este Projeto e destacando sua importância para a formação de nossa
cidadania, a Escola Estadual de Ensino Fundamental Edison Quintana que é um lugar especial que
lhe traz grandes alegrias e a certeza que todos têm o potencial para ser bons seres humanos, aos seus
colegas e amigos, e em especial ao suplente Erick Grave pelo incentivo e por comparecer neste dia,
aos seus pais Márcia e Rômulo por serem seu exemplo de vida e lhe ensinarem a ter coragem e a
enfrentar os desafios que fazem parte desta caminhada e por sempre lhe apoiarem. Deixou para seus
pais o amor e reconhecimento. Agradeceu também aos seus professores, também exemplares, que
através de seu conhecimento auxiliam eles na formação para a escola e para a vida. Disse que se
sente honrado por assumir um lugar no Projeto Mirim, o qual trará grandes experiências para eles.
Falou que pensa que tem o dever de trabalhar na comunidade, buscando transformar a realidade pela
construção de um mundo melhor. Disse que muitas vezes a sua geração é considerada alheia aos
problemas sociais. Disse que são jovens, porém sabem que suas ações refletem em muitas pessoas.

Falou que junto com seus companheiros vereadores mirins farão o seu melhor, aprendendo com
humildade, pois pouco sabem sobre esse novo caminho que virá. Disse que participar do Projeto
Vereador Mirim é um desafio e que ainda estão aprendendo, mas que com força de vontade e
dedicação farão um belo trabalho. Falou que esta experiência é muito valiosa preparando-os para
serem cidadãos do futuro. Disse que todos desejam um mundo melhor e que por isso suas ações
devem ser neste sentido, para que se possa olhar para o outro e se colocar no lugar superando o
individualismo que marca a sociedade atual e trabalhando para uma humanidade cooperativa. Falou
que é muito jovem e que tem muitas dúvidas, mas que tem a certeza de que todos tem o potencial de
transformar a realidade com bondade e comprometimento. Discurso da aluna JULIA DA SILVA
GONÇALVES, da Escola Estadual de Ensino Fundamental Hermany: Saudou a todas as
autoridades presentes na pessoa do Prefeito Municipal Abel Grave, e também cumprimentou a todos
os presentes. Registrou a satisfação de comparecer a esta solenidade "Vereador Mirim", programa
este que foi implantado com o objetivo de promover a interação entre a Câmara de Vereadores e a
comunidade através das escolas. Falou que também proporciona a circulação de informações nas
escolas sobre as atividades da Câmara Municipal. Disse que pretende continuar o projeto
"Jardinagem na Escola", pois o mesmo oportuniza a comunidade escolar a vivenciar e transformar,
não só os pequenos espaços da Escola, mas também suas vidas, independente da idade. Agradeceu a
Câmara de Vereadores em nome da Presidente do Legislativo, Dileta Pavão Chagas, pela
oportunidade e também agradeceu a Escola Hermany pelo apoio e incentivo, principalmente da
professora Juçara que tem estado ao seu lado nessa caminhada. Discurso do aluno JÚLIO LAMB
DOS SANTOS, da APAE – Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais / Escola Especial
Franz Hümmler: Falou que seu nome é Júlio Lamb dos Santos e que estava representando a Escola
Especial APAE de Ibirubá. Cumprimentou o Prefeito Abel Grave e as demais pessoas presentes.
Disse que para ele será muito importante, pois terá a oportunidade de conhecer mais de perto a
função de um vereador mirim. Falou que levará informação para a sua escola e que terá a
oportunidade de trazer sugestões que serão discutidas na sua escola para ajudar nos trabalhos. Disse
que sabe que a Prefeitura Municipal ajudou muito a sua escola, por isso está pronto para levar
conhecimento e trazer sugestões da comunidade e do dia a dia. Disse que as pessoas com deficiência
já tiveram muitas conquistas, que são mais valorizados e que por isso pôde estar aqui hoje fazendo
parte deste Projeto. Agradeceu aos organizadores pela mudança de uma grande conquista que é o
mercado de trabalho graças aos profissionais da APAE. Disse que hoje está trabalhando no mercado

de trabalho e que não tem vergonha de trabalhar e que apenas precisam de paciência daqueles que
irão ensinar. Em nome dos seus colegas e profissionais da APAE, agradeceu a Prefeitura Municipal
de Ibirubá pela parceria que sempre manteve com a escola. Falou que está muito feliz por representar
a sua escola e disse que será um defensor das causas das pessoas com deficiência na Câmara de
Vereadores. Convidou a comunidade para conhecer sua escola. Agradeceu a todos que confiaram a
ele esta responsabilidade. Discurso do aluno KELVIN ADRIANO FERNANDES SANTOS, da
Escola Municipal de Ensino Fundamental Santa Teresinha: Cumprimentou o Prefeito Municipal
Abel Grave, todos os vereadores municipais de Ibirubá, os seus colegas vereadores mirins e a todos
que se fizeram presentes nesta ocasião. Falou que seu nome é Kelvin Fernandes dos Santos, que tem
treze (13) anos e que estuda e representa a Escola Santa Teresinha. Disse que é com muito orgulho e
satisfação que hoje se fez presente disposto a cumprir com suas obrigações e deveres como vereador
mirim e também cumprir com todas as tarefas que forem solicitadas e que estiverem ao seu alcance
em prol a sociedade e a sua escola. Disse que seu principal objetivo é fazer com que a opinião dos
jovens, adolescentes e de todos os alunos da sua escola seja ouvida e valorizada com muito carinho.
Falou que espera poder representar a sua escola e a todos. Discurso da aluna KEYLA GREFF
RUSCHEL, da Escola Municipal de Ensino Fundamental Floresta: Inicialmente cumprimentou
Excelentíssimo Prefeito Municipal Senhor Abel Grave, Ilustríssima Senhora Dileta de Vargas Pavão
das Chagas, Presidente da Câmara de Vereadores e demais autoridades citadas pelo protocolo.
Apresentou-se e falou que é filha de Isaquiel Rogrigues Ruschel e Jaqueline Cristiane Greff, e que
está representando a Escola Municipal de Ensino Fundamental Floresta. Disse que para ela e para sua
família é um orgulho estar aqui como vereadora mirim, representando os alunos da escola.
Agradeceu pela oportunidade e, especialmente, aos seus colegas que votaram a seu favor. Colocou-se
a disposição da escola e do bairro para levar as solicitações aos vereadores. Disse que estará sempre
disposta a ouvir as reivindicações e tentará fazer o máximo para contribuir com todos. Finalizou com
uma mensagem de Mahatma Gandhi: "Você nunca sabe que resultados virão de sua ação. Mas se
você não fizer nada, não existirão resultados.". Discurso da aluna NATALY CAMILY DE
OLIVEIRA, da Escola Estadual de Ensino Fundamental Ibirubá: Cumprimentou o Prefeito
Municipal Abel Grave, Vice-Prefeito Alberi Behnen, os vereadores, as entidades e todos os
presentes. Disse que seu nome é Nataly Oliveira, que tem treze (13) anos e é uma das vereadoras
mirins que está representando a Escola Ibirubá. Parabenizou e agradeceu a Câmara de Vereadores
para resgatar o Projeto Vereador Mirim, dando a chance de todas as escolas do Município participar e

conhecer como é o trabalho dos vereadores. Agradeceu a Escola Ibirubá, colegas e professores por
ajudar ela nesta atividade. Disse que está muito feliz por participar da Câmara de Vereadores de
Ibirubá. Encerrou com a frase: “Você não precisa ser o melhor e nem o mais esperto, você só precisa
dar o melhor de si.”. Discurso da aluna PATRÍCIA GUADAGNIN VOGEL, da Escola Municipal
de Ensino Fundamental Rincão Seco: Disse que é com satisfação que cumprimentou o Prefeito
Municipal Abel Grave, a Presidente da Câmara de Vereadores Dileta, e na sua pessoa, cumprimentou
as demais autoridades presentes. Agradeceu em especial a sua família, seus professores e colegas
pelo apoio e incentivo. Falou que seu nome é Patrícia Vogel e estava representando, como vereadora
mirim, a Escola Municipal Rincão Seco e que tem como padrinho o vereador Giovani Diesel. Disse
que ser vereadora mirim é uma oportunidade de honrar a sua comunidade escolar, propondo ideais e
projetos que irão beneficiar a todos. Falou que é um momento de exercer um cargo político,
resgatando seu verdadeiro papel, tendo em vista que nos dias de hoje, percebemos e convivemos com
muitos problemas em relação a ética e valores da sociedade. "Investir em educação é decisivo para
um país ser bem sucedido". Comentou que em palestra recente no Brasil, estas foram as palavras do
ex-presidente dos Estados Unidos, Barack Obama. Disse que, desta forma, acredita nas propostas que
tem para melhorar sua escola e comunidade. Falou que representar uma escola que possui um
diferencial, por ser do interior, lhe faz ter a certeza de que gastar com educação se torna sim, um
investimento. Desejou a todos os seus colegas vereadores mirins um bom mandato. Discurso do
aluno TAUÃ BRAATZ MARTINS, da Escola Estadual de Ensino Fundamental Hermany:
Cumprimentou o Prefeito Municipal Abel Grave e em nome deles as demais autoridades presentes no
evento. Cumprimentou também a Presidente da Câmara de Vereadores de Ibirubá, Vereadora Dileta
de Vargas Pavão das Chagas e em nome dela e da vereadora Jaqueline, sua orientadora, os demais
vereadores presentes. Cumprimentou seus colegas vereadores mirins e a toda comunidade ibirubense.
Disse que é com muito orgulho que está representando a Escola Hermany como Vereador Mirim,
onde ficou primeiro suplente. Falou que se sente lisonjeado de representá-los neste Projeto. Disse
também que esta é uma oportunidade especial em sua vida de aprendizagem e exercer o seu mandato
com responsabilidade e sabedoria, onde terá a oportunidade de conhecer e participar da vida pública
da cidade. Por fim, agradeceu todo o apoio que teve de seus professores, colegas e da direção da
escola e também agradeceu aos seus familiares que sempre estiveram ao seu lado. Dando
continuidade aos pronunciamentos, a Presidente convidou o Excelentíssimo Senhor ABEL GRAVE,
Prefeito Municipal, para fazer seu pronunciamento: Cumprimentou a todos. Convidou aos

professores da plateia para ficarem de pé. Disse que no dia quinze de outubro é comemorado o Dia
do Professor, e em nome da Professora da cidade de Janaúba/MG, Heley de Abreu Silva Batista, esta
que doou a sua vida, se dedicou e, disse que, é isto que os professores estão fazendo aos jovens
presentes. Disse ainda que os professores ajudam a construir um Ibirubá ainda melhor e os
parabenizou. Disse que hoje estão presentes onze (11) jovens se comprometendo, juntamente com o
Executivo, para continuar atendendo as demandas, e que a principal demanda hoje é eles estarem
dispostos a ouvir os problemas e fazer a diferença buscando soluções na linha do diálogo e da
proximidade. Disse aos vereadores mirins que já começam com um desafio, o de promover a Feira.
Colocou à disposição o gabinete da feira aos vereadores mirins para ajudar a receber as pessoas.
Convidou a todos para o dia treze (13), sexta-feira, às dezenove horas e quarenta e cinco (19h45min),
pois acontecerá a cerimônia de abertura. Disse que se sente honrado e orgulhoso de participar deste
momento que lembra as suas raízes, quando vê os vereadores mirins enaltecendo os seus pais, e que
desta forma vê o desafio de ensinar os filhos e não somente de deixar para os professores.
Parabenizou toda a comunidade e, principalmente, os vereadores mirins. Colocou-se à disposição
para atendê-los. Em seguida a Presidente passou a condução dos trabalhos ao Vice-Presidente para
que pudesse fazer seu pronunciamento. O Vice-Presidente, vereador Dácio, assumir a condução dos
trabalhos e convidou a Excelentíssima Senhora DILETA DE VARGAS PAVÃO DAS CHAGAS,
Presidente da Câmara Municipal de Vereadores de Ibirubá, para fazer seu pronunciamento:
Cumprimentou a todos. Agradeceu a imprensa e principalmente ao setor de obras pela ajuda nesta
manhã. Agradeceu também a presença do vereador Cleberson Gardin e dos vereadores mirins de
Cruz Alta. Fez um agradecimento especial às dez (10) Escolas que participaram do Projeto.
Comentou que os proponentes deste Projeto neste ano não foi apenas ela, e sim os onze (11)
vereadores, mas aqueles que assinaram foram os vereadores Dácio, Henrique e Vagner. Mencionou
que a vereadora Jaqueline não assinou o Projeto, pois estava de licença na época, mas ajudou em todo
o processo. Parabenizou os vereadores mirins e disse que se surpreendeu muito com a fala deles
provando que serão o futuro de Ibirubá. Parabenizou também os professores. Disse que hoje é um dia
de muita alegria e satisfação, não só para o Legislativo Ibirubense, mas também para toda a
sociedade do Município. Falou que em meio a tantos escândalos da política nacional, tantos atos de
desrespeito com o povo, eles queremos fazer diferente, querem formar cidadãos honestos, de
princípios e com noção de vida em comunidade. Falou que os vereadores mirins estão exercendo um
trabalho voluntário ao Legislativo Ibirubense, pois futuramente estarão nos lugares dos vereadores de

hoje. Disse que hoje foi o primeiro passo para eles, jovens, comessem a gostar da política e que por
isso, hoje, estão resgatando o projeto Vereador Mirim, projeto este que dará oportunidade, não só
para estes onze (11) jovens que se elegeram como vereadores representando suas escolas, mas dará
oportunidade de aprendizado e de construção sócio-política para todos os jovens que quiseram
acompanhar as atividades desta câmara mirim, que tomou posse aqui nesse ato. Disse que este
projeto tem uma importância incalculável também para formar lideranças, formar pessoas e cidadãos
críticos e com posição embasada no conhecimento que terão sobre coisas que a maioria da população
tem dificuldades em entender, como as atribuições dos três poderes, o Legislativo, o Executivo e o
Judiciário. Falou que contarão com o empenho de todos os vereadores mirins, bem como para a
comunidade escolar e toda a sociedade ibirubense. “Somos o presente, mas vocês serão o futuro
melhor que todos esperam.”. Desejou boa sorte e bom trabalho. De imediato o Vice-Presidente
repassou a condução dos trabalhos à Presidente que reassumiu os trabalhos e de imediato convidou
todos os presentes para a execução do Hino Rio Grandense. Antes de encerrar, a Presidente fez a
seguinte reflexão: Nos últimos anos, a imagem que os jovens têm da política não é das melhores,
principalmente pelos recorrentes escândalos de corrupção, reproduzidas pelos meios de comunicação.
Por isso, é comum que a maioria da população opte pela indiferença, e a minoria pela organização
com o intuito de tentar mudar o que está errado. A situação é preocupante, ainda mais se analisarmos
como os jovens enxergam a política... Muitos acham que política é uma coisa chata e que não lhes
interessa. Alguns preferem dizer que não vão mudar nada sozinhos, que pra eles tanto faz quem vai
ganhar nas eleições, pois não vai mudar em nada a vida dele... Será mesmo que a política não
interfere em nossas vidas? Quem acha que política não interfere no seu dia a dia está tendo uma
opinião muito equivocada. Para o jovem que não se preocupa com política, eu pergunto se ele não se
preocupa com a cidade em que seu filho vai ter que viver e crescer no futuro? Se não se preocupa
com o atendimento que sua mãe vai receber quando precisar de um atendimento público na área da
saúde? Quem não se preocupa com política, não se preocupa com o seu próprio bem estar, e o da
sociedade. Por isso precisamos trabalhar para que a juventude não desista de potencializar energias
para a participação cidadã e do seu papel transformador. É importante que os jovens tenham a
consciência de que se tornando indiferentes e descrentes em relação à política, esta nunca será
renovada. A juventude tem papel fundamental na criação de uma sociedade melhor e mais justa.
Tendo este entendimento, e com o intuito de inserir os jovens do nosso Município na política, que a
Câmara Municipal de Vereadores de Ibirubá reativou o Programa Vereador Mirim, estimulando seu

interesse em relação a vida política municipal, e valorizando a participação dos jovens na construção
de seu futuro, inserindo-os em todas as etapas do processo legislativo para que entendam como
funciona e de como é relevante sua participação ativa. Afinal, os jovens são um dos mais importantes
recursos humanos para o desenvolvimento, e podem ser agentes essenciais de inovação e de
mudanças sociais positivas. Somente assim conseguiremos mudar o rumo do nosso País! Registro
aqui, que a Câmara de Vereadores de Ibirubá, com a colaboração das escolas participantes, se sente
orgulhosa em estar fazendo a sua parte, pois a juventude de hoje é a peça-chave para se criar uma
sociedade melhor no futuro! A Presidente convidou a todos para prestigiarem a 11ª Expoibi e
agradeceu a atenção e a presença de todos, e em nome de todos os vereadores, desejou sucesso e um
bom trabalho aos Vereadores Mirins, e desta forma encerrou a Sessão Solene de Diplomação e Posse
dos Vereadores Mirins de Ibirubá – edição 2017, às 11h50min. Os trabalhos foram presididos pela
Presidente Dileta de Vargas Pavão das Chagas e secretariados pela 2ª secretária Jaqueline B. Winsch.
Do que eu, Jaqueline Brignoni Winsch 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. Jaqueline Brignoni Winsch,
2ª Secretária do Legislativo.

