Fl. 01 (07ª Sessão Solene)
ATA Nº 2.007/2017 – DA SÉTIMA SESSÃO SOLENE DO PRIMEIRO PERÍODO
LEGISLATIVO DA DÉCIMA SEXTA LEGISLATURA, em 24.11.2017.
Aos vinte e quatro dias do mês de novembro do ano de dois mil e dezessete, nas dependências
da Câmara de Vereadores de Ibirubá, às vinte horas, 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, 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 André
O. Ferreira esteve ausente. Na ocasião realizou-se uma Sessão Solene destinada a inauguração
dos novos Quadros da Galeria das Legislaturas, da Câmara Municipal de Vereadores de
Ibirubá, em atendimento ao Requerimento nº 026/17, de autoria da vereadora Dileta de Vargas
Pavão das Chagas, juntamente com os vereadores Giovani Moacir Diesel, André O. Ferreira,
Dácio A. Moraes, Henrique A. Hentges, Marcelo A. Dellay, e Vagner Oliveira, aprovado na
sessão ordinária do dia vinte e um (21) de agosto do corrente ano. De imediato o Mestre de
Cerimônias, convidou para fazer parte da Mesa Oficial o Excelentíssimo senhor, ABEL
GRAVE, Prefeito Municipal de Ibirubá; e a Excelentíssima Senhora SILVANA
FRANCISCATTO COVATTI, Deputada Estadual. Em seguida o Mestre de Cerimônias
convidou todos os presentes para a execução do Hino Nacional. Dando continuidade foi feito o
agradecimento e o registro das autoridades presentes: Sr. Alberi Antônio Behnen, Vice-Prefeito
Municipal; 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. Carlota
Elisa Artmann, Secretária Municipal da Saúde; Sr. Carlos Jandrey, ex-Prefeito Municipal; Srª.
Normélia Maria Müller, ex-vereadora desta Casa, Presidente do Conselho do Idoso e Presidente
do Lar do Idoso Aconchego; Presidentes dos Diretórios Municipais e Partidos Políticos; Drª.
Marisaura Inês Raber Fior, Promotora de Justiça da Comarca de Tapera; Sr. Deinner Maurer,
vereador de Quinze de Novembro; Sr. Paulo Adalberto Prante, Vice-Prefeito de Quinze de
Novembro; Vereadores Mirins; ex-suplentes de vereadores; dos ex-vereadores (as) e dos
representantes dos mesmos; da imprensa e demais convidados. Posteriormente a Presidente
Dileta de Vargas Pavão das Chagas, fez a abertura oficial desta Sessão Solene:
Cumprimentou a todos. Agradeceu a presença de todos, especialmente aos que vieram de
longe, pois sabe da presença de pessoas do Paraná e do Mato Grosso. Falou que este era o
objetivo, o de homenagear as pessoas que passaram pelo Legislativo. Contou que o Projeto
original da Galeria é do vereador Silvestre, mas que devido a necessidade de resgatar o que
estva se apagando estava promovendo este evento inaugurando novos quadros, sendo que boas
ideias devem levar adiante. Agradeceu mais uma vez a presença de todos. Dando sequência, o
Mestre de Cerimônia disse que o objetivo desta Sessão Solene era de inaugurar os novos
quadros da Galeria das Legislaturas, tendo em vista a notória necessidade de substituir os
quadros que existiam no local, os quais já apresentavam imperfeições, e estavam visivelmente
se deteriorando com o passar do tempo, danificando as fotos devido a umidade e mofo.
Levando em consideração ainda que a Galeria faz parte do acervo histórico desta Casa
Legislativa, que precisa ser preservada devido sua extrema relevância, pois nela estão
estampadas a imagem dos nobres Edis que já passaram por esta Casa Legislativa, organizados
por Legislaturas. Os novos quadros possuem melhor qualidade e consequentemente maior
durabilidade, além de possuírem dimensões menores, permitindo a fixação de um maior
número de quadros junto ao espaço reservado para a Galeria, além de serem muito mais
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bonitos. Cabe ressaltar ainda que a Galeria das Legislaturas foi instituída através de um Projeto
de Decreto, de autoria do vereador Silvestre A. Rebelato, que foi aprovado no ano de 2004,
sendo posteriormente inaugurada no dia 27 de fevereiro de 2005, fazendo parte das
comemorações dos cinquenta (50) anos do Município na época. Em seguida o Mestre de
Cerimônias deu início a cerimônia de inauguração dos novos quadros da Galeria das
Legislaturas: A 1° LEGISLATURA CONSTITUINTE da Câmara Municipal de Vereadores
de Ibirubá iniciou no dia 28 de fevereiro de 1955 e terminou no dia 31 de dezembro do
mesmo ano, tendo na época sete (7) vereadores titulares, sendo eles: 01- Albino Jacob Jost
(in memorian); 02- Aparício Camargo (in memorian); 03- Edmundo Prante (in memorian);
04- Guilherme Gustavo Sommer (in memorian); 05- Octaciano Faria Sobrinho (in
memorian); 06- Osvaldo Krammes (in memorian); e 07- Theodoro de Abreu (in memorian).
Desta forma, convidou os representantes dos ex-vereadores para se dirigirem até a frente da
Mesa para receberem das mãos da Presidente Dileta e do Vice-Presidente desta Casa
Legislativa, vereador Dácio Azevedo Moraes, o novo quadro da 1° Legislatura, efetuando a
seguinte chamada dos que se fizeram presentes: A Srª. Dora Jost Bock, filha e representante
do ex-vereador (in memorian) Albino Jacob Jost; o Sr. Paulo Adalberto Prante, neto e
representante do ex-vereador (in memorian) Edmundo Prante; a Srª. Jeisy Faria, neta e
representante do ex-vereador (in memorian) Octaciano Faria Sobrinho; e o Sr. Anor Abreu,
filho e representante do ex-vereador (in memorian) Theodoro de Abreu. O Mestre de
Cerimônias informou que os quadros seriam colocados junto a Galeria em outra oportunidade.
A 2° LEGISLATURA da Câmara Municipal de Vereadores de Ibirubá teve início no dia 31 de
dezembro de 1955 e terminou no dia 31 de dezembro de 1959, tendo na época sete (7)
vereadores titulares, sendo eles: 01 – Franklin Müller (in memorian); 02 – Leondino Diesel
(in memorian); 03 – Libório Maurer (in memorian); 04 – Olavo Stefanello (in memorian); 05
– Osvaldo Krammes (in memorian); 06 – Theobaldo Becker (in memorian); e 07 –
Theodoro de Abreu (in memorian). Desta forma, foram convidados os representantes dos exvereadores para irem até a frente da Mesa para receberem das mãos da Presidente Dileta e do
Secretário da Mesa Diretora desta Casa Legislativa, e Presidente da ASCAMAJA, vereador
Vagner Oliveira, o novo quadro da 2° Legislatura, efetuando a seguinte chamada dos que se
fizeram presentes: O vereador Giovani M. Diesel, sobrinho e representante do ex-vereador (in
memorian) Leondino Diesel; a Srtª. Ana Carolina Maurer, bisneta e representante do exvereador (in memorian) Libório Maurer; a Srª Tranquila Stefanello, viúva e o Sr. Jânio Vital
Stefanello, filho e representantes do ex-vereador (in memorian) Olavo Stefanello; a Srª.
Avonia Becker Karst, filha e representante do ex-vereador (in memorian) Theobaldo Becker;
e O Sr. Anor Abreu, filho e representante do ex-vereador (in memorian) Theodoro de Abreu.
A 3° LEGISLATURA da Câmara Municipal de Vereadores de Ibirubá teve início no dia 31 de
dezembro de 1959 e terminou no dia 31 de dezembro de 1963, tendo na época sete (7)
vereadores titulares, sendo eles: 01 – Afonso Trein (in memorian); 02 – Arlindo Fredrich
(in memorian); 03 – Cícero do Amaral Vianna (in memorian); 04 – Theobaldo Becker (in
memorian); 05 – Theodoro de Abreu (in memorian); 06 – Verselin Andrade de Souza (in
memorian); e 07 – Walter Becker (in memorian). Desta forma, foram convidados os
representantes dos ex-vereadores para irem até a frente da Mesa para receberem das mãos da
Presidente Dileta e da vereadora Jaqueline Brignoni Winsch, o novo quadro da 3° Legislatura,
efetuando a seguinte chamada dos que se fizeram presentes: A Srª. Avonia Becker Karst, filha
e representante do ex-vereador (in memorian) Theobaldo Becker; o Sr. Anor Abreu, filho e
representante do ex-vereador (in memorian) Theodoro de Abreu; e a Srª. Soeli Richter,
representante do ex-vereador (in memorian) Walter Becker. A 4° LEGISLATURA da Câmara
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Municipal de Vereadores de Ibirubá teve início no dia 31 de dezembro de 1963 e terminou no
dia 31 de janeiro de 1969, tendo na época sete (7) vereadores titulares, sendo eles: 01 –
Alberto Bohrz (in memorian); 02 – Edgar Otto Fleck (in memorian); 03 – Edmundo Roewer
(in memorian); 04 – Heitor Lothário Becker Saft (in memorian); 05 – Libório Maurer (in
memorian); 06 – Theobaldo Becker (in memorian); e 07 – Theodoro de Abreu (in
memorian). Desta forma, foram convidados os representantes dos ex-vereadores para irem até a
frente da Mesa para receberem das mãos da Presidente Dileta e do vereador Henrique Antônio
Hentges o novo quadro da 4° Legislatura, efetuando a seguinte chamada dos que se fizeram
presentes: A Srª Alice Beatriz Fleck (Kuli), neta e representante do ex-vereador (in memorian)
Edgar Otto Fleck; A Srª. Guilhermina Saft, viúva e representante do ex-vereador (in
memorian) Heitor Lothário Becker Saft; A Srtª Ana Carolina Maurer, bisneta e representante
do vereador (in memorian) Libório Maurer; A Srª. Avonia Becker Karst, filha e representante
do ex-vereador (in memorian) Theobaldo Becker, e o Sr. Anor Abreu, filho e representante do
ex-vereador (in memorian) Theodoro de Abreu. A 5° LEGISLATURA da Câmara Municipal
de Vereadores de Ibirubá teve início no dia 31 de janeiro de 1969 e encerrou no dia 31 de
janeiro de 1973, tendo na época sete (7) vereadores titulares, sendo eles: 01 – Altivo Osmar
Ruschel (in memorian); 02 – Enio Albino Birkhan; 03 – Henrique Wachmann (in
memorian); 04 – Neri Zeilmann; 05 – Plínio Lutz Machado (in memorian); 06 – Waldemiro
Ciprandi; e 07 – Waldir Güths. Desta forma, foram convidados os ex-vereadores presentes
ou seus representantes para irem até a frente da Mesa para receberem das mãos da Presidente
Dileta e da vereadora Patrícia Sandri o novo quadro da 5° Legislatura, efetuando a seguinte
chamada dos que se fizeram presentes: O Sr. Jarbas Rodrigo Ruschel, assessor jurídico desta
Casa Legislativa, filho e representante do ex-vereador Altivo Osmar Ruschel (in memorian); o
vereador Giovani Moacir Diesel, representante do ex-vereador Neri Zeilmann, popularmente
conhecido como Noko; a Srª Dinorá Machado, viúva e representante do ex-vereador Plínio
Lutz Machado (in memorian); o ex-vereador Waldemiro Ciprandi; e o ex-vereador Waldir
Güths. A 6° LEGISLATURA da Câmara Municipal de Vereadores de Ibirubá teve início no
dia 31 de janeiro de 1973 e terminou no dia 31 de janeiro de 1977, tendo na época 10
vereadores titulares, sendo eles: 01 – Altivo Osmar Ruschel (in memorian); 02 – Cyro
Roewer (in memorian); 03 – Franz Hümmler (in memorian); 04 – Henrique Borges do
Nascimento (in memorian); 05 – Lothário Almiro Tiemann; 06 – Neri Zeilmann; 07 –
Olando Kanitz; 08 – Olávio Lückemeyer; 09 – Rudi Fredrich; e 10 – Waldomiro Fiori.
Desta forma, foram convidados os ex-vereadores presentes ou seus representantes para se
dirigirem até a frente da Mesa para receberem das mãos da Presidente Dileta e do vereador
Leonardo Fior o novo quadro da 6° Legislatura, efetuando a seguinte chamada dos que se
fizeram presentes: O Sr. Jarbas Rodrigo Ruschel, assessor jurídico desta Casa Legislativa,
filho e representante do ex-vereador Altivo Osmar Ruschel (in memorian); o Sr. Lucindo
Augusto Braganholo, amigo e representante do ex-vereador Franz Hümmler (in memorian),
conhecido como “Padre Chico”; o Sr. Enio Nascimento, filho e representante do ex-vereador
Henrique Borges do Nascimento (in memorian); O ex-vereador, e ex-Prefeito de Quinze de
Novembro, Sr. Lothário Almiro Tiemann; O vereador Giovani Moacir Diesel, representante
do ex-vereador Neri Zeilmann; a Srª. Djéssica Kanitz, neta e representante do ex-vereador, e
ex-Prefeito Municipal, Olando Kanitz; e o ex-vereador Waldomiro Fiori. A 7°
LEGISLATURA da Câmara Municipal de Vereadores de Ibirubá teve início no dia 31 de
janeiro de 1977 e terminou no dia 31 de janeiro de 1983, tendo na época 10 vereadores
titulares, sendo eles: 01 – Anita Hepp; 02 – Ernesto Meinke (in memorian); 03 – Henrique
Borges do Nascimento (in memorian); 04 – Jeremias Marques de Oliveira (in memorian);
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05 – José Andrade de Moura; 06 – Lothário Almiro Tiemann; 07 – Olando Kanitz; 08 –
Otávio Floss; 09 – Pedro Wollmeister; e 10 – Waldir Güths. Desta forma, foram convidados
os ex-vereadores presentes ou seus representantes para se dirigirem até a frente da Mesa para
receberem das mãos da Presidente Dileta e do vereador Oneide Neuland o novo quadro da 7°
Legislatura, efetuando a seguinte chamada dos que se fizeram presentes: O Sr. Fábio Meinke,
filho e representante do ex-vereador Ernesto Meinke (in memorian); o Sr. Enio Nascimento,
filho e representante do ex-vereador Henrique Borges do Nascimento (in memorian); o exvereador Lothário Almiro Tiemann; a Srta. Djéssica Kanitz, filho e representante do exvereador, e ex-Prefeito Municipal, Olando Kanitz; a Srª Patrícia Floss, filha e representante do
ex-vereador Otávio Floss; e o ex-vereador Waldir Güths. A 8° LEGISLATURA da Câmara
Municipal de Vereadores de Ibirubá teve início no dia 31 de janeiro de 1983 e terminou no dia
31 de dezembro de 1988, tendo na época 11 vereadores titulares, sendo eles: 01 – Ademar
Zeni; 02 – Arlindo João Metzdorf (in memorian); 03 – Carlos José Artmann; 04 – Dirceu
Antonio Zanchi; 05 – Georg Carlos Dürr; 06 – José Andrade de Moura; 07 – Mário
Romildo Pedersen; 08 – Mauri Eduardo de Barros Heinrich; 09 – Orlando Adam; 10 –
Otávio Floss; e 11 – Waldir Rebelato. Desta forma, foram convidados os ex-vereadores
presentes ou seus representantes para irem até a frente da Mesa para receberem das mãos da
Presidente Dileta e do vereador Silvestre Antônio Rebelato o novo quadro da 8° Legislatura,
efetuando a seguinte chamada dos que se fizeram presentes: O ex-vereador Rogério Mauri de
Oliveira, neto e representante do ex-vereador (in memorian) Arlindo João Metzdorf; a Srª
Gessi Zanchi, mãe e representante do ex-vereador Dirceu Antônio Zanchi; a Srª Patrícia
Floss, filha e representante do ex-vereador Otávio Floss; e os demais ex-vereadores presentes:
Ademar Zeni; Carlos José Artmann; Mário Romildo Pedersen; Orlando Adam; e Waldir
Rebelato. A 9° LEGISLATURA da Câmara Municipal de Vereadores de Ibirubá teve início
no dia 01 de janeiro de 1989 e terminou no dia 31 de dezembro de 1992, tendo na época 11
vereadores titulares, sendo eles: 01 – Alberto Della Libera; 02 – Carlos Andrino; 03 –
Francisco Altamiro Alves de Souza; 04 – João Carlos Metzdorf; 05 – José Andrade de
Moura; 06 – Leonardo Fior; 07 – Osmar Miguel Lauxen; 08 – Rudi Schweig; 09 – Sadi
Trein; 10 – Silvestre Antônio Rebelato; e 11 – Waldir Rebelato. Desta forma, foram
convidados os ex-vereadores presentes ou seus representantes para virem até a frente da Mesa
para receberem das mãos da Presidente Dileta e da Deputada Estadual Silvana F. Covatti o
novo quadro da 9° Legislatura, efetuando a seguinte chamada dos que se fizeram presentes: O
Sr. Antônio Oliveira, tio e representante do ex-vereador João Carlos Metzdorf; e os exvereadores: Alberto Della Libera; Carlos Andrino; Francisco Altamiro Alves de Souza;
Leonardo Fior; Rudi Schweig; Silvestre Antônio Rebelato; e Waldir Rebelato. A 10°
LEGISLATURA da Câmara Municipal de Vereadores de Ibirubá teve início no dia 01 de
janeiro de 1993 e terminou no dia 31 de dezembro de 1996, tendo na época 11 vereadores
titulares, sendo eles: 01 – Ademar Zeni; 02 – Carlos Andrino; 03 – Carlos Jandrey; 04 –
Francisco Altamiro Alves de Souza; 05 – Leonardo Fior; 06 – Neri Zeilmann; 07 – Osmar
Miguel Lauxen; 08 – Ruben Krummenauer; 09 – Sérgio Perdigão da Rocha; 10 –
Silvestre Antônio Rebelato; e 11 – Waldir Rebelato. Desta forma, foram convidados os exvereadores presentes ou seus representantes para se dirigirem até a frente da Mesa para
receberem das mãos da Presidente Dileta e do Prefeito Municipal Abel Grave o novo quadro da
10° Legislatura, efetuando a seguinte chamada dos que se fizeram presentes: Ademar Zeni;
Carlos Andrino; Carlos Jandrey; Francisco Altamiro Alves de Souza; Leonardo Fior;
Silvestre Antônio Rebelato; e Waldir Rebelato. A 11° LEGISLATURA da Câmara
Municipal de Vereadores de Ibirubá teve início no dia 01 de janeiro de 1997 e terminou no dia
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31 de dezembro de 2000, tendo na época 11 vereadores titulares, sendo eles: 01 – Ademar
Zeni; 02 – Alberi Antônio Behnen; 03 – Avani Lúcia Rebelato; 04 – Carlos Jandrey; 05 –
Castor Fernando da Rocha; 06 – Leonardo Fior; 07 – Mário Romildo Pedersen; 08 –
Normélia Maria Muller; 09 – Osmar Miguel Lauxen; 10 – Sérgio Perdigão da Rocha; e 11
– Silvestre Antônio Rebelato. Desta forma, foram convidados os ex-vereadores presentes ou
seus representantes para virem até a frente da Mesa para receberem das mãos da Presidente
Dileta e do Vice-Prefeito Alberi A. Behnen o novo quadro da 11° Legislatura, efetuando a
seguinte chamada dos que se fizeram presentes: Ademar Zeni; Alberi Antônio Behnen; o exvereador Waldir Rebelato, neste momento representando sua esposa, a ex-vereadora Avani
Lúcia Rebelato; Carlos Jandrey; Leonardo Fior; Mário Romildo Pedersen; Normélia
Maria Muller; e Silvestre Antônio Rebelato. A 12° LEGISLATURA da Câmara Municipal
de Vereadores de Ibirubá teve início no dia 01 de janeiro de 2001 e terminou no dia 31 de
dezembro de 2004, tendo na época 11 vereadores titulares, sendo eles: 01 – Alberi Antônio
Behnen; 02 – Carlos Andrino; 03 – Carlos Jandrey; 04 – Elonir José Zorzo; 05 – Gustavo
Roberto Schroeder; 06 – Ilvo Adam Schlintwein; 07 – João Carlos Metzdorf; 08 – Lecian
Gilberto Conrad; 09 – Sérgio Perdigão da Rocha; 10 – Silvestre Antônio Rebelato; e 11 –
Vilmar Aldebrand (in memorian). Desta forma, foram convidados os ex-vereadores presentes
ou seus representantes para se dirigirem até a frente da Mesa para receberem das mãos da
Presidente Dileta e do vereador Giovani Moacir Diesel o novo quadro da 12ª Legislatura,
efetuando a seguinte chamada dos que se fizeram presentes: Alberi Antônio Behnen; Carlos
Andrino; Carlos Jandrey; Elonir José Zorzo; Gustavo Roberto Schroeder; o ex-vereador
Rogério Mauri Oliveira, sobrinho e representante do ex-vereador João Carlos Metzdorf;
Lecian Gilberto Conrad; Silvestre Antônio Rebelato; e o jovem Renato Aldebrand, filho e
representante do ex-vereador (in memorian) Vilmar Aldebrand. A 13ª LEGISLATURA da
Câmara Municipal de Vereadores de Ibirubá teve início no dia 01 de janeiro de 2005 e
terminou no dia 31 de dezembro de 2008, tendo na época 09 vereadores titulares, sendo eles:
01 – Alberi Antônio Behnen; 02 – Albino Valdir Severo; 03 – Carlos Andrino; 04 – Carlos
Jandrey; 05 – João Carlos Metzdorf; 06 – Nelci Elsa Kanitz; 07 – Silvestre Antônio
Rebelato; 08 – Mário Romildo Pedersen; e 09 – Rudinéia Da Silva Cervieri. Desta forma,
foram convidados os ex-vereadores presentes ou seus representantes para irem até a frente da
Mesa para receberem das mãos da Presidente Dileta e do ex-suplente de vereador Sr. Bruno
Veiverberg o novo quadro da 13ª Legislatura, efetuando a seguinte chamada dos que se fizeram
presentes: Alberi Antônio Behnen; Carlos Andrino; Carlos Jandrey; o ex-vereador Rogério
Mauri Oliveira, sobrinho e representante do ex-vereador João Carlos Metzdorf; a Srª Djéssica
Kanitz, neta e representante da ex-vereadora Nelci Elsa Kanitz; Silvestre Antônio Rebelato;
Mário Romildo Pedersen; e a Srª Teresinha Cervieri, mãe e representante da ex-vereadora
Rudinéia Da Silva Cervieri. A 14ª LEGISLATURA da Câmara Municipal de Vereadores de
Ibirubá teve início no dia 01 de janeiro de 2009 e terminou no dia 31 de dezembro de 2012,
tendo na época 09 vereadores titulares, sendo eles: 01 - Alberi Antônio Behnen; 02 - Albino
Valdir Severo; 03 - Carlos Jandrey; 04 - Elói Ferraz De Andrade; 05 - Fernando Pereira
Bitencourt; 06 - Nelci Elsa Kanitz; 07 - Oneide Neuland; 08 - Rudinéia Da Silva Cervieri;
09 - Silvestre Antônio Rebelato; e 10 - Érico Pimentel Nogueira, o qual era 1º suplente, mas
assumiu a vereança devido a saída do vereador Carlos Jandrey, eleito Prefeito Municipal na
época. Desta forma, foram convidados os ex-vereadores presentes ou seus representantes para
se dirigirem até a frente da Mesa para receberem das mãos da Presidente Dileta e do exvereador e ex-Prefeito Carlos Jandrey o novo quadro da 14ª Legislatura, efetuando a seguinte
chamada dos que se fizeram presentes: Alberi Antônio Behnen; Carlos Jandrey; Elói Ferraz
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De Andrade; a Srª. Djéssica Kanitz, neta e representante da ex-vereadora Nelci Elsa Kanitz;
Oneide Neuland; a Srª Teresinha Cervieri, mãe e representante da ex-vereadora Rudinéia Da
Silva Cervieri; Silvestre Antônio Rebelato; e Érico Pimentel Nogueira. A 15ª
LEGISLATURA da Câmara Municipal de Vereadores de Ibirubá teve início no dia 01 de
janeiro de 2013 e terminou no dia 31 de dezembro de 2016, tendo na época 11 vereadores
titulares, sendo eles: 1 – Abel Grave; 2 – Alberi Antônio Behnen; 3 – Elói Ferraz De
Andrade; 4 – Ilvo Adam Schlintwein; 5 – Liberto Leomar Franken; 6 – Olindo de
Campos; 7 – Oneide Neuland; 8 – Rogério Mauri de Oliveira; 9 – Vanderlei Santos de
Souza; 10 – Silvestre Antônio Rebelato; e 11 – Carlota Elisa Artmann. Desta forma, foram
convidados os ex-vereadores para virem até a frente da Mesa para receberem das mãos da
Presidente Dileta o novo quadro da 15ª Legislatura, sendo que todos se fizeram presentes,
menos o Sr. Ilvo A. Schlintwein. Dando continuidade, o Mestre de Cerimônias deu início às
manifestações, convidando para fazer uso da palavra, em nome dos integrantes da 1ª
Legislatura Constituinte desta Casa Legislativa, o Sr. PAULO ADALBERTO PRANTE, neto
do ex-vereador Edmundo Prante (in memorian), e atual Vice-Prefeito do município de Quinze
de Novembro: Cumprimentou a todos. Disse que se sentiu emocionado quando chegou nesta
Casa Legislativa, pois esta homenagem lhe remete ao passado e, que através da história, mostra
o crescimento político de Ibirubá. Falou que desde a Primeira Legislatura onde aqueles
cidadãos tiveram coragem de formar um novo Município que hoje é um potencial econômico,
isto porque tiveram representantes dignos, corretos, pessoas de bem que vieram trazer o
progresso para este Município. Disse que hoje estão felizes por poderem reviver esta história.
Falou que mesmo àqueles que se foram e os que estão aqui presentes trazem recordações que
fazem com que Ibirubá se orgulhe cada vez mais desta gente. Falou ainda, que olhando a
história de Ibirubá não se tem nenhuma lembrança de algum vereador com problemas de casos
que transpareceram erradas no decurso de seu trabalho. Parabenizou a comunidade ibirubense.
Disse que como vizinho, sendo da cidade de Quinze de Novembro, veio com muito orgulho e
satisfação desejar sucesso e que os legisladores ibirubenses continuem assim. Falou ainda que
com muito orgulho nasceu em Ibirubá, mas que hoje está em outro Município, mas que Ibirubá
não sai do seu coração. Em seguida foi convidado para fazer seu pronunciamento, em nome dos
integrantes da 2ª Legislatura, o vereador LEONARDO FIOR: Cumprimentou a todos.
Convidou a todos os ex-vereadores e vereadores presentes para ficassem em pé e assim
solicitou uma salva de palmas aos mesmos. Disse que nesta sessão o Legislativo Ibirubense
vive uma noite histórica, prestando homenagem a tantas figuras ilustres que fizeram a história
do Parlamento Municipal de Ibirubá, no qual, homens e mulheres muitas vezes deixaram de
cumprir com seus compromissos particulares para se dedicarem em prol do desenvolvimento
em que se projeta este querido Município. Disse ser um Município ordeiro, de homens e
mulheres que trabalham dia-a-dia para o engrandecimento desta Terra. Falou sobre o
orçamento já aprovado para o próximo ano, em torno de cem (100) milhões de reais e ressaltou
que tudo isso é graças a aquela pequena semente que foi “lançada” na emancipação deste belo
Município. Disse que se sente honrado, pois teve também a grande oportunidade de ocupar por
duas oportunidades a Presidência do Legislativo Ibirubense e sempre com muita honradez,
honestidade e transparência, nunca frustrando nenhum eleitor da Terra da Pitangueira do Mato.
Ressaltou que Ibirubá está de parabéns, por existir homens e mulheres no setor político,
empresarial e industrial, que cada dia engrandece ainda mais esta Terra. Por fim, agradeceu a
todos que se fizeram presentes nesta solenidade de reinauguração dos novos quadros da Galeria
das Legislaturas. Posteriormente foi convidado para fazer seu pronunciamento, em nome dos
integrantes da 3ª Legislatura, o Vice-Prefeito de Ibirubá, Sr. ALBERI ANTÔNIO BEHNEN,
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também ex-vereador desta Casa Legislativa: Cumprimentou a todos. Primeiramente, disse que
é com muita alegria que volta a esta tribuna e que por vinte (20) anos teve a felicidade de fazer
parte desta Casa. Falou que é com muita honra e alegria que ocupa a tribuna para saudar e para
parabenizar a todos e dizer que Ibirubá é um Município pujante de um povo empreendedor, de
uma educação premiada, de um Município que valoriza centavo por centavo, terra do
cooperativismo e que teve a alegria de como vereador desta Casa ter a oportunidade de
representar alguns segmentos. Falou da ideia que tiveram de resgatar um pouco da história e
das pessoas que fizeram parte de Ibirubá. Como Vice-Prefeito, agradeceu a todos pelo que
fizeram por Ibirubá e pediu que continuassem fazendo pelo Município. Dando sequência foi
convidado para fazer seu pronunciamento, em nome dos integrantes da 4ª Legislatura, o Sr.
LIBERTO LEOMAR FRANKEN, ex-vereador desta Casa Legislativa: Cumprimentou a
todos. Disse que foi uma satisfação ser convidado para falar da quarta (4ª) Legislatura.
Parabenizou a Presidente Dileta pelo evento. Disse que para todos é uma grande satisfação de
poder ver aqui pessoas que há muito tempo não via. Falou que para ele também é uma grande
satisfação estar aqui depois de um ano, e que recorda das coisas boas que aconteceram no seu
mandato, assim como deve ter sido em todos os mandatos. Disse que todos contribuíram para o
crescimento do Município e que fizeram sua parte. Falou que fica muito feliz em poder ver
todos receberem essa homenagem. Parabenizou os familiares dos vereadores que estavam
presentes. Dando continuidade foi convidado para fazer seu pronunciamento, em nome dos
integrantes da 5ª Legislatura, o vereador GIOVANI MOACIR DIESEL: Cumprimentou a
todos. Disse que foi incumbido de falar em nome do Neri Zeilmann que está na quinta (5º)
Legislatura. Disse que olhando os nomes, poderia falar em nome de qualquer Legislatura. Disse
que todos eles foram amigos do seu pai, o Pinga, e disse que foi em nome dele que o Noco lhe
ligou ontem pedindo para falar em nome da família e da amizade. Disse que o Noco não pode
estar presente, pois está com problemas de saúde e este pediu para o vereador Giovani falar
algumas palavras em nome dele. Falou que tiveram uma felicidade muito grande de fazer a
confecção dos novos quadros, para não se perder o que está dentro da Câmara de Vereadores.
Disse ainda que é uma homenagem muito justa. Em seguida foi convidado para fazer seu
pronunciamento, em nome dos integrantes da 6ª Legislatura, o Sr. LUCINDO AUGUSTO
BRAGANHOLO, representante do ex-vereador Franz Hümmler (in memorian),
carinhosamente conhecido na época como Padre Chico: Cumprimentou a todos. Disse que vem
em sua memória, por lido no Livro dos Reis, sobre Salomão. Falou que Salomão foi Rei dos
Reis, na sua sabedoria, na sua inteligência e pelo que fez pelo povo de Israel. Contou a história
de Salomão: “Em uma certa noite sonhou que Deus teria lhe dito: - Salomão, pedes-me o que
quiseres e eu te darei. Salomão pensou e rezou: - Não te peço riquezas, não te peço reinos, não
te peço nada; o que poderia te pedir? Eu te peço sabedoria para julgar meu povo, para distinguir
o bem do mal. E Deus deu a Salomão a sabedoria que para época era um dos maiores sábios,
porque falava dos mais diversos assuntos.” Questionou a todos, o que temos a capacidade de
pedir. Disse que a sabedoria é um dos principais sete dons que Deus dá a cada pessoa e que
depende de cada um acatá-la e fazê-la presente. Falou que sabedoria não é a mesma coisa que
inteligência, que a sabedoria atinge a moralidade, o bem e o mal querer, e a inteligência atinge
a área da ciência e do conhecimento em si. Contou também uma história sobre Padre Chico,
mas primeiramente lembrou que Padre Chico fez na Alemanha Filosofia e fez apenas o
primeiro ano de teologia, o segundo, terceiro e quarto ano de teologia fez no Seminário
Imaculada de São Leopoldo e foi ordenado pelo Bispo Dom Antônio Reis, no dia oito de
dezembro de mil novecentos e trinta e cinco. “No seminário católico, três seminaristas
teólogos, antes da ordenação, tomaram algumas cervejas, mas pouco antes da ordenação em um
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dos quartos, desceram uma cesta através de uma corda onde haviam combinado com o dono de
um bar para colocar algumas cervejas. Na terceira vez, ao puxarem a cesta para cima,
observaram que estava uma criança. Apavorados foram até o reitor e contaram o que aconteceu
e pediram o que fazer. O Reitor respondeu que o problema era deles e eles teriam que resolver.
Então colocaram o infante em um abrigo para que ele vivesse bem”. Para finalizar questionou:
Os três teólogos, usaram a inteligência ou a sabedoria, ou as duas? Disse que eles usaram a
inteligência, mas também a sabedoria através do coração, da previsibilidade e da
responsabilidade. Comentou que Padre Chico diria à sexta Legislatura, para que usassem a
inteligência e sabedoria para fazer tudo o que puder para o povo de Ibirubá. Falou ainda que
devemos usar a inteligência e a sabedoria em nosso dia a dia; a inteligência para distinguir o
que é certo e o que é errado, e a sabedoria para usar como afeição e amor ao semelhante, pois é
assim que Deus dará a felicidade. Posteriormente foi convidado para fazer seu pronunciamento,
em nome dos integrantes da 7ª Legislatura, o ex-vereador e 1º Prefeito do município de Quinze
de Novembro, Sr. LOTHÁRIO ALMIRO TIEMANN: Cumprimentou a todos. Disse que
para ele é uma honra falar em nome dos integrantes da Sétima Legislatura, mas que entrou na
Sexta, sendo que também foi Presidente da Câmara. Relatou que entrou na política em uma
situação muito difícil para o então distrito de Quinze de Novembro, quando este estava sendo
inundado em quase cinquenta porcento pela Barragem do Passo Real e tinham cortado as vias
de comunicação que era a travessia do Passo Real. Agradeceu os integrantes da Sexta e da
Sétima Legislatura pelo apoio, pois a travessia do Passo Real foi uma luta de dez (10) anos, até
que conseguiram. Agradeceu a comunidade de Ibirubá que festejaram junto no dia da
Emancipação de Quinze de Novembro, sendo favoráveis ao Plebiscito feito na época. Disse que
Quinze de Novembro e Ibirubá têm praticamente um povo só, pois existe uma amizade entre os
municípios, um apoiando o outro, ajudando a resolver os problemas, havendo uma união que
objetiva o crescimento de ambos. Agradeceu pela homenagem feita aos vereadores. Encerrou
contando que havia entendimento entre os vereadores no seu tempo de vereança, sentavam em
uma mesa redonda, não havia tribuna, e que não “xingavam” uns aos outros, pois eram
realmente colegas. Dando sequência foi convidado para fazer seu pronunciamento, em nome
dos integrantes da 8ª Legislatura, o ex-vereador MÁRIO ROMILDIO PEDERSEN:
Cumprimentou a todos. Disse que este é um momento de celebrar, porque Ibirubá tem crescido,
pois o Município é feito de pessoas boas e dedicadas. Falou da importância de lembrar do
trabalho de todos os vereadores (as) e candidatos que se puseram a disposição de trabalhar para
seu povo. Falou sobre a participação das mulheres no crescimento de Ibirubá, sendo virtuosas,
trabalhadoras e dedicadas a sua família e comunidade. Comentou que a beleza e a riqueza são
passageiras, mas as virtudes não passam. Falou da Legislatura que participou, dizendo que o
objetivo de todos era o bem comum e se empenhavam para isso. Comentou que não tiveram
nenhum atrito, de prestação de contas, e por isso registrou seu agradecimento, pois eram
compromissados e ainda são, de trabalhar, de fazer bem aos outros e estar a disposição do
povo. Encerrou dizendo que o Poder Legislativo é o esteio da democracia. Dando continuidade
foi convidado para fazer seu pronunciamento, em nome dos integrantes da 9ª Legislatura, o exvereador WALDIR REBELATO: Cumprimentou a todos. Disse para a Deputada Silvana
Covatti que ela marcou o Parlamento Gaúcho, sendo uma das mais competentes e guerreiras
presidentes que cumpriram mandato naquela Casa. Falou que é uma honra poder representar à
nona (9ª) Legislatura nesta solenidade, e disse à Presidente Dileta que cada dia ela surpreende
mais, sempre de maneira positiva. Comentou sobre a dimensão deste ato, onde além de trazer a
nossa memória os políticos que passaram neste Legislativo, relembrando momentos
importantíssimos e emocionantes. Ressaltou a presença do senhor Waldomiro Fiore, onde se
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deslocou do Estado do Paraná para prestigiar este momento histórico. Aproveitando a
oportunidade parabenizou o mesmo por se fazer presente. Parabenizou a Presidente Dileta, em
seu nome e de sua esposa Avani Rebelato, e disse que ela não pôde se fazer presente, mas que a
mesma ficou muito feliz por ser lembrada, onde na oportunidade representou a família Nicolodi
naquela Legislatura. Disse também que feliz desta Comunidade que puderam contar com
grandes lideranças e comentou que entrou na política graças ao senhor Edmundo Roewer, onde
certa vez foi em sua residência pedir voto para o senhor Henrique Borges do Nascimento, e o
mesmo lhe disse: “Rebelato, essa vez você vai pedir voto para o Henrique e na próxima você
tem que participar”. Ressaltou que o Legislativo está cada vez mais se renovando e que todos
sabemos da importância que tem, onde isto reflete no bem da Comunidade. Por fim,
parabenizou a todos os ex-vereadores e as famílias homenageadas. Em seguida foi convidado
para fazer seu pronunciamento, em nome dos integrantes da 10ª Legislatura, o ex-vereador
ADEMAR ZENI: Cumprimentou a todos. Falou que se orgulha muito por ter participado,
através do apoio popular, desta Casa por três Legislaturas. Contou que muitas vezes divergiam
nos debates, mas que eram salutares para o crescimento e bem estar da nossa comunidade, pois
é assim que acredita que se faz política. Falou que esses debates vêm somando benefícios, os
quais lhe deixam orgulhoso de ser ibirubense. Registrou seu abraço ao seu querido amigo, Sr.
Pacífico Fior, que veio de Campo Mourão, no Paraná, município modelo daquele Estado. Falou
que é uma honra muito grande serem lembrados, e disse para a Presidente Dileta que a mesma
estava fazendo um trabalho futurista, pois os jovens, se referindo aos vereadores mirins
presentes, são o futuro do nosso Município, e pediu uma salva de palmas aos mesmos, dizendo
que é preciso investir na juventude e nos talentos. Parabenizou a comunidade de Ibirubá que
sempre soube escolher os melhores dirigentes para o Município. Posteriormente foi convidada
para fazer seu pronunciamento, em nome dos integrantes da 11ª Legislatura, a ex-vereadora
NORMÉLIA MARIA MÜLLER: Cumprimentou a todos. Parabenizou a Presidente Dileta
pela valorização dos ex-vereadores, os quais se dedicaram a esta Casa Legislativa e ao
Município com muita dedicação e honradez. Parabenizou também os vereadores que apoiaram
a Presidente nesta homenagem. Agradeceu a oportunidade por estar presente, ao partido do
PMDB que acreditaram na sua pessoa e no seu trabalho, a comunidade de Ibirubá, e ao exPrefeito Mauri Eduardo de Barros Heinrich. Falou sobre seus colegas vereadores da 11ª
Legislatura, citando o Ademar Zeni, com o qual teve muitas discussões que serviram para que
pudessem crescer e aprender um com o outro, a serviço da comunidade; o Alberi A. Behnen,
atual Vice-Prefeito de Ibirubá, para o qual fez uma ressalva especial pela sua humildade e
coleguismo, que sempre norteou sua conduta; o Carlos Jandrey, que foi Prefeito Municipal por
duas gestões, registrou sua gratidão pelo colega que foi; o Castor da Rocha, que não estava
presente, mas que a auxiliou em embates e oportunizou um grande crescimento a todos como
comunicador que era; ao Leonardo Fior, que retornou a esta Casa, estando preparado para
defender o povo de Ibirubá nas grandes decisões que serão tomadas; ao Mário Romildo
Pedersen disse ser um homem com muita seriedade, dedicação, trabalho e humildade,
destacando a sua espiritualidade, desejando que Deus o abençoe para que continue neste
caminho; ao Osmar Miguel Lauxen, um companheiro, colega, legislador que foi Vice-Prefeito
com muita dignidade e honradez, mas que infelizmente nesta data estava com sérios problemas
de saúde e não pode se fazer presente; ao Sérgio Perdigão da Rocha que sempre foi efusivo e
rápido nos seus gestos; ao Silvestre A. Rebelato disse que aprendeu muito com o mesmo, sendo
que o admira pela sua força, busca e dedicação, pois vai além e faz seu papel como vereador,
sendo que Ibirubá deve se orgulhar do trabalho do mesmo; por último citou a companheira
Avani Lúcia Rebelato, pois eram as duas vereadoras mulheres, um desafio grande naquela
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época, pois esperavam muito delas na expectativa de como desempenhariam suas funções,
sendo que trabalharam juntas, como colegas, fazendo a política de uma maneira diferente, pois
até podem ser de partidos diferentes, mas não precisam ter inimizades por causa disso. Falou
que partilharam suas ideias, contradições e anseios de estar sempre em defesa do progresso do
nosso Município e do bem estar dos cidadãos. As experiências que tiveram foram um grande
aprendizado. Disse que nosso Município é pujante por termos tido a frente do Poder Legislativo
e do Poder Executivo cidadãos comprometidos com o progresso e o bem estar de nossa
comunidade. Agradeceu pela oportunidade desejando sucesso a todos. Dando sequência foi
convidado para fazer seu pronunciamento, em nome dos integrantes da 12ª Legislatura, o exvereador e ex-prefeito municipal por duas gestões, Sr. CARLOS JANDREY: Cumprimentou
a todos. Disse que esta sessão simboliza a caminhada da Terra da Pitangueira e também a
trajetória em que as famílias ibirubenses, através dos seus representantes no Legislativo,
souberam escrever da melhor forma e por isso hoje além deste reconhecimento temos o orgulho
de sermos ibirubenses. Disse que teve oportunidade de estar nesta Casa em cinco (5)
Legislaturas, junto com tantos vereadores e destacou a sua gratidão, primeiramente como
cidadão, por ser apaixonado por esta Terra, principalmente por termos sempre tido pessoas
ordeiras, com muita dignidade que souberam trabalhar para que nós possamos hoje nos
orgulhar da região do Alto Jacuí. Destacou que o nosso maior patrimônio, além das lideranças e
todos os ex-vereadores que fizeram a trajetória na Casa Legislativa, são as famílias e as pessoas
que compõem a nossa Comunidade. Ressaltou o trabalho da Presidente Dileta, por ser um
trabalho arrojado e determinado. Saudou todas as mulheres, dizendo que sempre com sua
sensibilidade fazem a diferença. Por fim, parabenizou a todos os ex-vereadores homenageados
e disse que sempre tiveram grandes embates, mas sempre buscando aquilo que era importante
para a Comunidade. Dando continuidade foi convidado para fazer seu pronunciamento, em
nome dos integrantes da 13ª Legislatura, o ex-vereador OLINDO DE CAMPOS:
Cumprimentou a todos. Disse que é uma honra poder falar para todos estes ex-vereadores
presentes que passaram nesta Casa Legislativa, no qual é um momento muito importante.
Agradeceu a Deus por poder ter sido vereador e Presidente desta Casa, onde teve muitas
oportunidades. Parabenizou a Presidente Dileta e disse que é um momento de “olhar” para as
mulheres, pois as mulheres são aquelas que fazem as modificações e disse que o Legislativo
estava precisando de uma mulher para que fizesse as modificações destes quadros. Disse que os
vereadores tem a grande missão de ajudar a Comunidade e ressaltou que quem foi vereador
uma vez, sempre será vereador. Em seguida foi convidado para fazer seu pronunciamento, em
nome dos integrantes da 14ª Legislatura, o ex-vereador ELÓI FERRAZ DE ANDRADE:
Cumprimentou a todos. Parabenizou a Presidente Dileta pela homenagem, e falou que o
vereador Silvestre é o proponente deste Projeto da Galeria, dizendo que o mesmo é uma lenda,
pois tem oito mandatos ininterruptos, e já nos representou na UVERGS, e continua
representando os vereadores na CNM, fazendo um trabalho muito importante. Falou que estão
“mantendo” a história desta Casa, pois na parede estão estampadas as imagens dos vereadores
que muito trabalharam pelo nosso Município, e na Câmara Municipal fica registrada a história
do Município. Enfatizou a importância de manter viva a história e o trabalho de todos os
vereadores (as) que já passaram por esta Casa Legislativa. Parabenizou o trabalho da Presidente
Dileta durante este ano, e afirmou que esta Casa sempre teve grandes líderes, citando os
vereadores Alberi e Silvestre que já representaram esta Casa e nosso Município na UVERGS, e
dizendo que muitos vereadores ibirubenses foram Presidentes da ASCAMAJA, o que
demonstra os grandes líderes que já passaram por aqui. Posteriormente foi convidado para fazer
seu pronunciamento, em nome dos integrantes da 15ª Legislatura, o vereador SILVESTRE
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ANTÔNIO REBELATO, proponente do Projeto de Decreto Legislativo nº 003/2004, que
instituiu a “GALERIA DOS EX-VEREADORES”: Cumprimentou a todos. Pediu para a
Presidente arquivar a ata desta sessão na Biblioteca Pública Municipal. Falou que a metade da
sua vida passou nesta Casa, então estava representando muita gente neste momento, pois está
fazendo trinta e dois (32) anos de vereança, prestando conta de seu trabalho todas as semanas.
Disse que sempre foi um vereador com uma responsabilidade enorme, e seu compromisso é
com o eleitor, sendo que já foi vereador de situação e de oposição. Falou que não votou no
Prefeito atual, mas que sempre ajudou e ajuda a buscar recursos para o Município, fazendo a
sua parte. Falou que todos os vereadores que passaram pela Câmara plantaram uma semente, e
quando inauguraram a Galeria em 2005 teve a felicidade de ter um vereador da Primeira
Legislatura presente. Contou que aproveitou um material que possui do Theodoro de Abreu,
sendo a Primeira Lei Orgânica que está com ele, e tinha uma indicação para construir uma
ponte na localidade de Capela Fátima, sendo que há quarenta anos depois ele reencaminhou a
indicação e foi construída a ponte que o Theodoro de Abreu queria. Falou que temos um povo
extraordinário e por isso temos grandes líderes. Falou sobre os debates que são uma questão de
interpretação e liberdade. Disse que não é “raivoso” como alguns acham, que na verdade é um
italiano que fala alto, mas quem lhe conhece sabe que sua alma é bem tranquila. Disse que
nesta Casa só transitaram grandes lideranças, e que Ibirubá ajuda manter este País em pé, com
seu trabalho, com sua luta, sendo isto que lhe encanta. Comentou que se pudesse nascer
novamente iria colocar o seu nome outra vez a disposição a serviço do povo. Observou que a
eleição é um vestibular, e quem elabora a prova é o povo. Afirmou que até onde Deus lhe
permitir vai continuar buscando o que é melhor para sua gente e para sua terra. Lembrou que a
sessão solene de inauguração da Galeria, realizada em 2005, foi gigante e muito bonita, e na
época o orador foi o saudoso Olavo Stefanello (in memorian). Registrou sua frase: “O dia que
pegar fogo na cidade, salvem a Câmara!”. Cumprimentou o trabalho dos funcionários, dizendo
que para conseguir resgatar a história e conseguir as fotos, foi uma luta incessante em 2005,
pois tiveram que localizar todas estas pessoas. Registrou seu reconhecimento a todas as pessoas
que passaram por esta Casa Legislativa, que realizara um grande trabalho, sendo que a nossa
Câmara serve de modelo para todo o Brasil, e pode dizer isso porque é uma pessoa que percorre
todo o País, representando seu Município. Encerrou agradecendo a Deus e aos cidadãos da sua
terra que tem o mandado para a Câmara Municipal. Dando continuidade foi convidada para
fazer uso da palavra a Excelentíssima Senhora SILVANA FRANCISCATTO COVATTI,
Deputada Estadual: Cumprimentou a todos. Disse que a maior honra de um homem e de uma
mulher é fazer uma boa política. Falou para a Presidente Dileta que está muito orgulhosa, pois a
maior expectativa da população é o trabalho das mulheres. Disse que a maior expectativa da
população gaúcha era o parlamento ser presidido por uma mulher. Falou que teve atitude,
serenidade, habilidade e responsabilidade. Disse que acredita que as mulheres tem o dom de ser
representantes do povo e de serem também mulheres que transitam, que cuidam e que zelam.
Falou que o bem mais precioso do homem, de uma mulher e de um povo é serem bem
conduzidos. Contou que presidiu o parlamento e iniciou uma sessão ordinária de uma grande
votação do interesse do Estado às duas horas da tarde e terminou às oito horas da manhã do
outro dia. Disse que fica feliz pelo respeito que os vereadores têm com as mulheres vereadoras.
Disse ainda que acredita que as mulheres têm muito a contribuir e que se pode fazer muito mais
pelo País, pelo Estado e, principalmente, pelos Municípios. Falou que uma história peculiar das
mulheres é com razão e emoção. Disse que aqui é uma Casa democrática onde é conduzida
pelo voto popular. Comentou que hoje está sendo enfrentadas grandes batalhas para mostrar
que existem boas pessoas que fazem política e que é o momento de encarrar de frente as
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mudanças. Trouxe um agradecimento especial de toda a família Covatti pelo município de
Ibirubá e de toda a região, por serem mulheres de coragem, de fibra e de determinação ao lado
de grandes homens que deixaram sua marca. Parabenizou a todos e disse que a maior virtude de
um homem e de uma mulher é ter o reconhecimento do trabalho prestado ao Município. Pediu
para que todos continuem sendo democráticos e que continuem lutando pela essência de um
povo. Pediu licença para se retirar. Dando sequência foi convidado para fazer uso da palavra o
Excelentíssimo Senhor ABEL GRAVE, Prefeito Municipal de Ibirubá, também ex-vereador
desta Casa Legislativa: Cumprimentou a todos. Agradeceu pela presença da Deputada Silvana e
pelas Emendas que a família Covatti destinou para Ibirubá neste ano. Comentou que as notícias
ruins têm prevalecido, mas no final o bem sempre vence. Falou que é uma satisfação poder
participar deste momento em que relembraram pessoas e momentos que os antecederam, que
deixaram legados e ensinamentos. Parabenizou o vereador Silvestre pelos seus oito mandatos
como vereador, e pela persistência do mesmo em acreditar na boa política, a qual lhes move, e
que pode transformar, qualificar e aperfeiçoar a vida das pessoas. Disse que neste ano vão
conseguir manter os índices do Município, os quais privilegiam Ibirubá num cenário Estadual e
principalmente Regional, sendo o sexto (6º) município em qualidade de vida e quinquagésimo
sexto (56º) a nível Nacional, isto tudo através da boa política, da política do diálogo e
aproximação. Observou que o que lhes move é ver o próximo bem, e para isso necessitam amar
o nosso próximo. Falou que as pessoas os procuram para resolver seus problemas e para isso
precisam se colocar no lugar destas pessoas, vivendo estes problemas junto com elas, sendo
este o desafio do político, deixar de lado seus afazeres e propósitos particulares para pensar na
comunidade, pois foi para isso que foram eleitos. Disse que a missão não se finda no final do
mandato, mas será contínua tendo em vista as próximas gerações. Cumprimentou a Presidente
Dileta pelo convite para participar deste evento. Encerrou dizendo que em algum momento uns
semeiam, outros plantam e alguns colhem, sendo que a vida é assim, mas desejou que
possamos continuar trilhando o caminho do bem, pensando sempre no próximo. Por fim, foi
convidada para fazer uso da palavra a Excelentíssima Senhora DILETA DE VARGAS
PAVÃO DAS CHAGAS, Presidente da Câmara Municipal de Vereadores de Ibirubá:
Cumprimentou a todos. Confessou ter ficado difícil o seu pronunciamento depois de tantas
pessoas falaram muito bem desta homenagem e cumprimentou a todos. Parabenizou a todas as
mulheres que ocuparam o cargo de vereadora nesta Casa, citando a senhora Normélia Müller,
senhora Anita Hepp, senhora Avani Rebelato, senhora Nelci Kanitz, senhora Rudinéia Cervieri
e a senhora Carlota Artmann e disse que esta Legislatura é composta por três (3) mulheres.
Agradeceu pela valorização em que as mulheres estão tendo nesses últimos anos em nosso
Município. Parabenizou a cada mulher que se fez presente nesta solenidade e disse que é
através da mulher que se constroem grandes famílias. Falou também que talvez estejamos
acostumados a ver, ouvir e estudar história de uma maneira errada, que talvez tenha sido
passada para nós de tempos em tempos, onde para muitos de nós quando pensamos em histórias
o que nos vem à cabeça são fatos, cronologia, nomes de heróis e figuras importantes. Hoje
vamos mudar um pouco e apresentar a nossa história, muito mais ampla que retrata o nosso
Município. Agradeceu a cada cidadão que passou por Ibirubá e fez a sua história e também a
todos os que vieram de longe para receber esta homenagem. Parabenizou e agradeceu ao seu
Waldomiro Fiore e disse que sua presença prova que Ibirubá está em seu coração. Comentou
que dizem que a história é o passado, mas não é só isso, a história é a base do nosso presente e
é aquilo que preparamos para servir de melhoramentos pelos que virão. Apresentou a
Comunidade os vereadores mirins que estavam presentes neste evento, sendo eles
representados naquele momento pelo Daniel, Kelvin, Nataly e Patrícia e disse que com certeza
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estão começando a fazer história na política de Ibirubá. Disse que para o orador Romano
Cícero, a história era a mestra da vida, com esta expressão Cícero queria dizer que por meio
dos exemplos do passado, dos sofrimentos e sucessos, das tragédias e dos grandes feitos de
gerações anteriores podemos extrair lições para nos orientarmos no presente diante dos
problemas que se apresentam e os objetivos que queremos alcançar. Agradeceu também aos
vereadores suplentes que se fizeram presentes nesta solenidade e disse que o vereador suplente
quando assume uma cadeira no Legislativo ele é vereador de fato, tendo os mesmos deveres e
direitos. Disse que esta reinauguração e o simples fato de confeccionarmos novos quadros,
mais bonitos e com melhor aproveitamento do espaço, trata-se da valorização dos nossos
heróis, das pessoas que fizeram Ibirubá e que fizeram muito por Ibirubá e ressaltou que aqui
está gravada uma linda história. Agradeceu mais uma vez a todas as pessoas que compareceram
nesta sessão solene. Posteriormente o Mestre de Cerimônia convidou todos os presentes para a
execução do Hino Rio Grandense. Para finalizar, o Mestre de Cerimônias agradeceu a presença
de todos e assim encerrou esta Sessão Solene de Inauguração dos novos Quadros da Galeria das
Legislaturas, da Câmara Municipal de Vereadores de Ibirubá, às vinte e duas horas e trinta e
cinco minutos (22h35min), 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.

