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ATA Nº 1.984/2017 – DA SEGUNDA SESSÃO SOLENE DO PRIMEIRO PERÍODO
LEGISLATIVO DA DÉCIMA SEXTA LEGISLATURA, em 24.05.2017.
Aos vinte e quatro dias do mês de maio do ano de dois mil e dezessete, nas dependências da
Câmara de Vereadores de Ibirubá, às dezenove horas e quinze minutos, foi constatada a presença
dos vereadores: Silvestre Antônio Rebelato, da Bancada do PMDB; Dileta de Vargas Pavão das
Chagas, Giovani Moacir Diesel e André O. Ferreira, integrantes da Bancada do PP; Patrícia
Sandri, integrante da Bancada do DEM; Henrique A. Hentges e Dácio A. Moraes, integrantes da
Bancada do PT; Vagner Oliveira, da Bancada do PRB, Leonardo Fior, da Bancada do PTB e
Marcelo A. Dellay, da Bancada do SD-Solidariedade. O vereador Oneide Neuland, do DEM,
esteve ausente. De imediato a Presidente Dileta deu início a Sessão Solene em homenagem aos 25
anos de fundação do Grupo Italiano Fratelli, conforme convocação feita anteriormente, em
atendimento ao Requerimento nº 007/17, de autoria dos vereadores Silvestre A. Rebelato, Dileta
de Vargas Pavão das Chagas, Patrícia Sandri, Oneide Neuland e Leonardo Fior. Foram convidados
para formar a Mesa Oficial: Excelentíssimo senhor, ABEL GRAVE, Prefeito Municipal de
Ibirubá; Excelentíssima Senhora, IRACI MARASCA GIONGO, Presidente do Grupo Italiano
Fratelli. Em seguida a Presidente convidou todos os presentes para a execução do Hino Nacional.
Dando continuidade a Presidente pediu para que o Secretário fizesse o registro das autoridades
presentes: Professor Nei Leandro Schneider, Regente do Coral Fratelli; Cantores integrantes do
Coral Fratelli; ex-vereador Carlos Andrino; Sr. Alberi Antônio Behnen, Vice-Prefeito Municipal;
Srª. Mariana Ribas Moraes, Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo e Desporto; de
todos os integrantes do Grupo Italiano Fratelli, amigos e colaboradores; da imprensa e
comunidade em geral. Na sequência a Presidente convidou a todos para escutar o áudio gravado
do Histórico do Grupo Italiano Fratelli, e ao mesmo tempo vizualizar algumas fotos no telão.
Posteriormente a Presidente Dileta relatou que no Rio Grande do Sul, historiadores estimam que
cerca de 30% da população tenha origem italiana. Embora a Serra Gaúcha seja conhecida como berço
da imigração, os descendentes estão espalhados por todas as regiões do Estado. Falou que no nosso
Município, o Grupo Italiano Fratelli, resgata a memória dos colonizadores através dos costumes, do
canto, e da gastronomia. Desta forma, a Câmara Municipal de Vereadores não poderia deixar de prestar
esta justa e merecida homenagem a este Grupo que neste ano comemora 25 anos de fundação,
reconhecendo e valorizando assim o maravilho e exemplar trabalho que desenvolvem, com muita
alegria, criatividade e união. Em seguida a Presidente Dileta convidou os vereadores proponentes:
Silvestre, Patrícia, Leonardo e Oneide, para que juntamente com ela, fizessem a entrega do troféu
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de homenagem para a Srª Iraci Marasca Giongo, Presidente do Grupo Italiano Fratelli. Pediu para
que o Secretário da Mesa, vereador Vagner fizesse a leitura do texto do troféu durante a entrega do
mesmo: “GRUPO ITALIANO FRATELLI: A Câmara Municipal de Vereadores de Ibirubá tem
a honra de prestar esta justa e merecida homenagem pelos 25 anos de fundação desta prestigiosa
entidade, comemorados no dia 07 de abril. Registramos o reconhecimento desta Casa Legislativa
pelo excelente e importante trabalho que desenvolvem, cultivando e disseminando a Cultura
Italiana através da gastronomia e da música, preservando as tradições que foram trazidas pelos
imigrantes italianos, e que são passadas entre as gerações. Ibirubá (RS), 24 de maio de 2017.”.
Após a entrega do troféu a Presidente convidou o CORAL FRATELLI para que fizesse sua
apresentação. Dando continuidade a Presidente, vereadora Dileta de Vargas Pavão das Chagas,
anunciou o início das manifestações, iniciando pelos vereadores, num espaço de três minutos.
Desta forma, convidou para fazer seu pronunciamento o vereador HENRIQUE ANTÔNIO
HENTGES, do PT: Cumprimentou a todos, em especial o Sr. Prefeito Municipal Abel Grave, o
Vice-Prefeito Alberi A. Behnen, a Srª Iraci Moresco Giongo, Presidente do Grupo Fratelli, o
Professor Nei Leandro Schneider, e em especial o Grupo Fratelli, pelos seus vinte e cinco (25)
anos de existência. Refletiu: “Não seria a música uma língua perdida, da qual esquecemos o
sentido e conservamos apenas a harmonia? Massino Dzeglio”. Falou que a música tem sido
universalmente reconhecida como fato crucial para uma educação de qualidade, como cultura, e
principalmente como união. E no mundo em que vivemos de desintegração política, econômica e
pessoal, música é uma necessidade. Observou que o canto coral é a linguagem pelo qual o ser
humano se comunica musicalmente, é o órgão musical mais belo. Disse que a música faz parte da
vida das civilizações mais antigas. “Os povos primitivos apresentavam a música como algo
mágico”, é a linguagem que os deuses entendem através da qual se estabelece a comunicação para
com os diversos pedidos externados. Contou que em 1870, quando os italianos começam a vir
para o Brasil, em inúmeras levas de imigrantes, junto ao sonho de descobrir uma terra nova e
construir um futuro melhor, a religiosidade, a alegria e o canto, serviram para diminuir a saudade
de sua terra distante. Falou que é fácil identificarmos na História o quanto este povo lutou pelas
suas conquistas e desbravou esta terra, sem nenhum tipo de facilidade, mas com muita esperança e
vontade de transpor os obstáculos. E assim seus ideais de luta e de prosperidade foram superando
as diversidades, sempre com muito trabalho, alegria, e é claro, com a música. Como diria Nietzke:
“Sem a música a vida seria um erro”. Disse que em Ibirubá a alegria do canto Coral italiano é
expressada através do Grupo Italiano Fratelli. Agradeceu aos coralistas, ao regente Nei Leandro
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Schneider, por levarem o nome do nosso Município para várias partes do Estado, também levar a
cultura do canto coral, e principalmente as tradições italianas. Parabenizou os vereadores Silvestre
Rebelato, Dileta de Vargas Pavão das Chagas, Leonardo Fior, Patrícia Sandri e Oneide Neuland,
pela bela iniciativa em homenagear este grupo que tem relevante importância para a cultura de
nosso Município. Citou as palavras de Rubem Alves: “Toda alma é uma música que se toca.”
Encerrou parabenizando o Grupo Fratelli pelos seus vinte e cinco (25) anos. Posteriormente a
Presidente convidou para fazer seu pronunciamento o vereador DÁCIO AZEVEDO MORAES,
do PT: Cumprimentou a todos, especialmente o Grupo Fratelli. Ressaltou a grandeza, a fibra, a
persistência e a vontade dos italianos, pois acompanhando a história que foi cantada pelo coral,
relatando a vinda da Itália, e a decisão da saída de sua Pátria que foi difícil, questionada pelos
familiares. Observou que saíram da Itália com promessas de terra, instalações agrárias, e chegando
aqui a situação era bem diferente, principalmente para os que ocuparam a região do Rio das Antas,
que passaram necessidades, mas conseguiram se sobrepor a esta situações, superando dificuldades
e colonizaram muito bem nosso Estado, o País, fazendo miscigenação de raças com outras etnias,
e hoje temos um País e um povo alegre, pelo canto dos italianos, pela música, pelas cores.
Observou que visitando Buenos Aires, a colônia dos italianos é a mais colorida, e isso não faz
diferença do nosso convívio em nossa terra, na música, no vinho, e na culinária. Disse que deixou
seu coração falar, porque quando se fala olhando no rosto, pensando no que acontece, com certeza
a integração, o abraço é maior, mais efetiva e familiar. Disse que esses vinte e cinco (25) anos é
apenas o começo de uma grande história, de um grande convívio, desse abraço que os Imigrantes
Italianos dão no Brasil e nas outras Etnias. Parabenizou a iniciativa dos vereadores proponentes,
que foi apoiada por todos. Dando continuidade a Presidente convidou para fazer seu
pronunciamento o vereador VAGNER OLIVEIRA, do PRB: Cumprimentou a todos, em especial
ao Grupo. Disse que era para ser feito algo que fossem elogiados, mas nós que fomos elogiados,
pelos seus cantos, por isso parabenizou o professor Nei, também a Srª Iraci que está a frente desse
trabalho, pela grandeza do grupo. Falou que os italianos, além de um povo que sabe fazer uma
comida deliciosa, um povo ordeiro, trabalhador, que estão sendo representados pelos integrantes
do Fratelli. Desejou que possam dar sequência, através dos seus filhos, e nosso Município sempre
reconheça este povo e o Grupo Fratelli. Dando sequência a Presidente convidou para fazer seu
pronunciamento o vereador MARCELO ANTÔNIO DELLAY, do SD: Cumprimentou a todos.
Parabenizou ao Grupo Fratelli pelos seus vinte e cinco (25) anos, a Presidente do Grupo Srª Iraci,
e demais integrantes. Comunicou que fez um vídeo da apresentação, a pedido da sua mãe que não
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pode se fazer presente. Disse que é gratificante homenagear este grupo, através de nossos
vereadores proponentes, pois a apresentação do coral realmente emociona. Desejou que este
Grupo permaneça por muito anos, podendo passar essa tradição a seus familiares mais jovens.
Mencionou a valorizar da culinária, através do jantar Italiano. Registrou sua satisfação em poder
estar participando desta homenagem, e desejou sucesso a todos. Em seguida a Presidente convidou
para fazer seu pronunciamento o vereador ANDRÉ O. FERREIRA, do PP: Cumprimentou a
todos. Contou que quando foi deliberado o requerimento dos vereadores para fazer esta
homenagem, todos votaram a favor da realização dessa homenagem ao Grupo Fratelli, a qual julga
ser muito justa. Destacou a importância do povo italiano em nossa comunidade, nesses anos de
existência em no Município, que com certeza contribuíram muito com desenvolvimento do nosso
Município. Disse que se sente um pouco italiano, pois sua avó é de origem italiana. Desejou
muitos anos de história e de trabalho na comunidade, e pelo coral, parabenizou o Professor Nei, e
a Presidente Iraci, pelo belíssimo trabalho, e que esse continue por muitos anos. Prosseguindo a
Presidente convidou para fazer seu pronunciamento o vereador GIOVANI MOACIR DIESEL,
do PP: Cumprimentou a todos. Ressaltou a liderança do povo italiano no nosso Município, e que
se sentem agraciados pela presença do grupo nesta Casa, sendo que escutaram os dois cantos do
coral e ficaram lisonjeados pelas belas músicas apresentadas, e cumprimentou pelos seus vinte e
cinco (25) anos, sendo uma bela homenagem, merecida e sugerida pelo vereador Tuta e demais
vereadores. Observou que vinte e cinco (25) anos são não são vinte e cinco (25) dias ou semanas,
mas são anos de luta, e acredita que não deve ter sido fácil começar esse grupo e manter unido e
forte, porque não é só um grupo que chega aqui para ser homenageado por pessoas cantando, mas
é em decorrência de uma vida, não só por ter um grupo de coral, mas também por pessoas
dedicadas na parte da culinária, organizando um jantar tradicional italiano, que neste ano se
realizará no dia três (03) de junho, e aproveitou para convidar a todos. Comentou da Srª. Juvita
Pimental que participa desde a fundação do Grupo. Disse ser uma homenagem merecida e justa, e
desejou que tenham longevidade, que conforme passando o tempo que estão entrando jovens para
dar continuidade a esta tradição. Em seguida a Presidente convidou para fazer seu pronunciamento
o vereador LEONARDO FIOR, do PTB: Cumprimentou a todos, especialmente os colaboradores
do Grupo Fratelli, Presidente Iraci, Professor Nei e Dr. Braganholo. Lembrou da fundação deste
Grupo, que se iniciou no ano de 1992, em Ibirubá, que teve um grande incentivo do Professor e
Secretário da Educação na época Nelson Güths, e do Sr. Lair Zannata, sendo pessoas ilustres que
iniciaram esse grande Grupo que estão representados por essas pessoas que fazem parte da
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História Italiana em nosso Município. Disse ser uma alegria imensa quando se vê grupos
representando e trazendo a História e as raízes da nossa sociedade, pois assim como o grupo
Fratelli existem outros grupos importantes no nosso Município. Observou como é bom voltar as
nossas raízes, nestes quase cento e cinquenta (150) anos, um século e meio, que começou a
colonização italiana para o nosso País, que largaram tudo em seu país, naquela oportunidade para
um novo cenário, onde aqui não existia nada, com dificuldade de transporte, e comunicação. Falou
que largaram as suas famílias e partiram para um novo horizonte, que é o nosso Brasil. Disse que
as pessoas honradas e honestas devem continuar cultuando as nossas tradições e nossos
antepassados, pois vivemos num momento difícil na área política em nosso país, mas se voltarmos
as nossas famílias e raízes, que tenha certeza, se os políticos se espelhassem, teríamos um país
melhor na área da Educação, Saúde e Segurança. Parabenizou o Grupo Fratelli e toda a
comunidade. Dando continuidade a Presidente convidou para fazer seu pronunciamento a
vereadora PATRÍCIA SANDRI, do DEM: Cumprimentou a todos. Disse que se emocionou
quando o Coral cantou, porque remeteu a sua infância, a casa dos seus avós, e foi muito bonito, e
se sentiu homenageada pelo Coral. Parabenizou esse grupo de homens e mulheres por esse dia,
que se reúnem para serem felizes e trazem alegria para os demais. Parabenizou eles também pelas
canções que tão harmonicamente emocionou a todos. Parabenizou também pelos jantares,
verdadeiros banquetes servidos ao público, e elaborados com tamanha dedicação. Disse que na
próxima sessão apresentará um Projeto de Lei para que se institua nas escolas municipais “A
Canção do Expedicionário”, que foi feita como forma de gratidão pelos italianos ao povo
brasileiro que foram lutar com eles na Segunda Guerra Mundial. Falou para o Grupo receber essa
homenagem como forma de gratidão e incentivo para continuar essa caminhada tão bela,
incentivando a cultura italiana para que nossa comunidade não perca suas origens. Disse que é
italiana com muito orgulho e muita honra e admira o Grupo, e que o Grupo é só orgulho para a
nossa comunidade e que continuem por muitos e muitos anos cantando e encantando a todos.
Dando sequência a Presidente convidou para fazer seu pronunciamento o vereador SILVESTRE
ANTÔNIO REBELATO, do PMDB: Cumprimentou a todos. Disse estar vendo as cores do país
que teve a honra de conhecer. Disse que é muito grato pelos italianos que estão ajudando a
desenvolver nosso Município e nosso País. Disse que tem uma honra de ter uma filha com dupla
cidadania. Disse que tem em casa o passaporte do seu avô, que veio de Gênova na Itália, datado
com dia oito de novembro de mil oitocentos e oitenta e oito. Disse que talvez é um vereador
privilegiado, que tem acompanhado passo a passo o trabalho deste Grupo. Comentou que esteve
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em Jataí - Goiás, onde parou a cidade para receber e aplaudir o Grupo Fratelli. Disse ter a honra e
a felicidade, desde o primeiro jantar, de ter dado sua contribuição junto com todos. Falou da
comida feita com prazer, orgulho e qualidade. Disse que para manter mais vinte e cinco anos, tem
os descendentes que estão vindo. Lembrou daqueles que foram, a Ioli, o Sr. Nelson, talvez a
melhor sopa que degustou na vida, estavam eles lá. Citou o Sr. Lucindo, dono de uma oratória
que representa muito bem. Agradeceu a todos que assinaram o requerimento para acontecer esta
homenagem, e que se tivesse procurado todos os vereadores, todos assinariam. Disse também que
quem está recebendo a homenagem são eles (vereadores), pois o Grupo abrilhantou a noite. Além
de cantarem, encantam. Comentou da luta dos seus avôs, quando vieram para São Sebastião,
desbravando os matos para encontrar uma fonte de água. Relatou que a história se traduz em um
trabalho que o Grupo representa. Diz ver a contribuição com a Biblioteca Pública, isso é uma aula
que se dá, com amor, para manter essas etnias. Disse que o orgulho desta noite é enorme. Falou
que voltou de repente para sua infância para lembrar da vida. Disse que percorreria este caminho
de novo com o mesmo entusiasmo e orgulho. Terminou dizendo que pela primeira vez na vida faz
um pronunciamento com as cores do país que o tornou um ser humano. “Viva o Brasil, viva a
Itália”. A Presidente Dileta disse que os italianos são muito receptivos, gostando sempre de
acolher as pessoas em suas casas, agradando a todos com sua culinária típica. “Quem tem uma
nona italiana sabe que na sua casa quase sempre são oferecidos deliciosos “grostolis”, e nos
almoços em família nunca pode faltar uma apetitosa polenta, uma sopa de capeletti ou uma
Fortaia”. Enfim, o italiano é preocupado com a satisfação de todos. Observou que o povo italiano
também é conhecido por ser muito alegre, divertido e comunicativo. Gostam muito de dançar,
cantar, conversar e fazer festas. Falam alto, geralmente gesticulando com as mãos, e adoram reunir
a família para os tradicionais almoços de domingo. Falou que o Grupo Italiano Fratelli cultiva
essas tradições, realizando anualmente seu tradicional Jantar Italiano e também valorizam a
cultura através do canto. Desta forma, convidou o CORAL para que fizesse mais uma
apresentação. Após a belíssima apresentação, a Presidente agradeceu e elogiou o Coral e deu
continuidade às manifestações, convidando o Excelentíssimo Senhor, ABEL GRAVE, Prefeito
Municipal, para fazer seu pronunciamento: Observou que faltam palavras depois do
pronunciamento do vereador Silvestre. Disse que viu lágrimas rolando e que tem certeza quando
se trata de lágrimas se trata de amor, família, sentimentos, e com certeza que o grupo Fratelli
representa isso. Observou que tem dias que acordamos inspirados, saímos de casa com as palavras
fácil e elas chegam fácil, e consegue expressar aquilo o que quer expressar. Falou que hoje
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praticamente ficaram com uma missão difícil, pois ficaram por último e assim falta palavras para
expressar aquilo que ainda não foi expressado. Falou que precisa deixar uma palavra a esse grupo
Fratelli, que leva essa mensagem do Executivo: Gratidão. Gratidão por estarem em Ibirubá, por
eles representarem Ibirubá, por eles fazerem parte do nosso Município, e principalmente por
fazerem a diferença no nosso Município. Disse ter certeza que cada um deles que esteve aqui são
um exemplo para todos nós. Falou que sempre tenta, nos seus dias, filtrar exemplos, se cercar de
bons exemplos, como o deles, que trabalham, que fazem a diferença e principalmente pela sua
persistência, de continuar caminhando, trabalhando e fazendo toda essa questão de ensaio, todas as
questões que foram colocadas nessa noite. Desejou que os dias do grupo se prolongassem nessa
terra, principalmente para o munícipio de Ibirubá, que continuem nos ensinando a essência da
vida, a essência do amor, essência da família e principalmente a essência da humildade. Observou
que sua mãe é italiana pura, e que se tem um salário faz sobrar trezentos (300) reais para
poupança. Disse que o Italiano é puro, ele é diferente, brincou que por causa da mistura com
alemão talvez tenha se estragado um pouco. Deixou sua gratidão, e ressaltou mais uma vez a
importância do grupo em nosso Município. Encerrou se colocando a disposição, juntamente com
seu Vice Alberi. Posteriormente a Presidente passou a condução dos trabalhos para o VicePresidente, vereador Dácio A. Moraes, para que pudesse fazer seu pronunciamento. O VicePresidente assumiu a condução dos trabalhos e convidou a vereadora DILETA DE VARGAS
PAVÃO DAS CHAGAS, Presidente desta Casa, para fazer seu pronunciamento: Cumprimentou
a todos. Disse que quando se fala dos italianos, que falam alto, que gesticulam com as mãos. Disse
que muitas pessoas a questionam por que quando fala joga as mãos para os lados, mas que nem
percebe isso. Falou que sua avó veio da Itália, e então tem suas origens de falar alto. Comentou
que existem várias famílias italianas em Ibirubá, e tem famílias que às vezes chegam na casa estão
gritando, então pensa que estão brigando, mas na verdade é o costume de falar muito alto. Falou
sobre a comida italiana dos Fratelli, que é maravilhosa e que adora ir nos jantares italianos. Disse
que ficou lisonjeada em fazer essa homenagem. Registrou a presença do Vice-Prefeito Alberi, da
imprensa escrita e falada. Agradeceu o trabalho dos funcionários desta Casa que com muito
carinho prepararam esta homenagem ao Grupo. Disse que quem organiza a Casa Legislativa são
os funcionários, pois coloca na mão deles e eles entregam tudo pronto. Fez um convite para o
jantar italiano no dia três de junho, no Salão Paroquial. Disse ainda que o Grupo Fratelli é um
Grupo que vem desde 1992 e este grupo está forte e até hoje é como diz a mensagem: “Sozinhos
se tornamos medíocre e juntos nos tornamos imbatíveis”, é por isso que estão aí até hoje levando a
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culinária italiana. Comentou que é um Grupo que tem amor e amor no coração. Comentou um
trecho da Bíblia: “Ninguém vive sem amor”, o amor um pelo outro, de gritar, gesticular, mas na
hora de realizar o jantar estão reunidos pelo amor e pela união. Agradeceu a presença de todos,
pela alegria que trouxeram através do canto. Parabenizou o maestro. Disse que se sentiu
homenageada também. Agradeceu o vereador Silvestre, o qual foi o proponente desta sessão
solene. Encerrou fazendo o registro do falecimento da mãe do Dr. Jaime Cervo. De imediato o
Vice-Presidente repassou a condução dos trabalhos para a Presidente, que reassumiu e
imediatamente convidou a Srª IRACI MARASCA GIONGO, Presidente do Grupo Italiano
Fratelli, para fazer seu pronunciamento: Cumprimentou a todos, especialmente ao grupo que
compareceu, e ao Professor Nei. Disse ter bastante alegria por ser Presidente do grupo. Contou
que na última semana estavam reunidos para fazer capeletti, e um pouco discutiam como seriam o
tamanho, grande ou pequeno. De repente pega a gaita e cantávamos, se animavam, e os vizinhos
perguntaram quantos dias ela fez aniversário, porque ter muito barulho parecia que eram três dias.
Desta forma passou a palavra para o Jurídico do grupo, SR. LUCINDO AUGUSTO
BRAGANHOLO: Cumprimentou a todos os presentes. Disse que após ouvir tão belas e
entusiasmantes palavras de todos, expressando vivo carinho, amor e fraternidade, é de alegria aqui
estar, disse acreditar que, eles, do Fratelli, sequer pensavam que isso viesse a ocorrer. Comentou
que eles levam o nome de Ibirubá para muitos rincões e sempre com destaque, pois se dedicam e
se entusiasmam e vivem aquilo que fazem, por isso a alegria deles é também porque Deus
concedeu a força e o vigor de alcançar estes vinte e cinco anos sem grandes dessabores, a não ser
daqueles colegas que passaram para outra parte da vida. Comentou que foram dezenove diretorias
e nove presidentes. Disse ver que essa homenagem a eles e a toda etnia italiana, desde 1870 que
aqui vieram, que representaram o esforço inicial, de transformação das pessoas em si e do mundo
deserto que estava quando entraram nas matas. Disse que se pensarmos bem, em três gerações, em
Caxias do Sul, por exemplo, era só mata e bichos e hoje o grande destino que assim está, devido
vieram participar e transformar seguindo um desejo inato de melhorar a vida para si e para seus
filhos, e por ser um instrumento de Deus, o meio de se viver, porque tiveram fé, esperança,
alegrias e muitos outros valores perseguidos e alcançados. E estes Antenato e Venuto, o qual todos
os italianos são oriundos, nos portaram essas qualidades e esses defeitos próprios de cada um. A
busca de dias melhores, de momentos melhores para nossa vida, de coisas e de sermos melhores é
o que nos ajuda a ser mais feliz e de se poder realizar. Relatou que, o querer ser é mais importante
do que o querer ter, porque na hora final não nos adianta tanto o querer ter, mas o querer ser
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honesto, fraterno, colaborador com fé e com esperança; viver com amor, isto é o que permanece;
tudo terminará, mas só permanecerá o amor. Disse que se olharmos um mundo para o lado,
certamente, seria um pouco melhor, mas somos falíveis, somos criaturas um pouco anjos e um
pouco de individualismo, de egoísmo, de traição, da falta de palavra, da falta de compromisso, da
falta de honestidade, do viver não honestamente, entretanto, dentro de nós existe a voz do dever
ser melhor, existe na alma de cada um o sentimento e a realização das pessoas em fazer o bem.
Disse que os vereadores sentem isso quando praticam sua dedicação nesse sentido. Disse também
que não é a favor daqueles que dizem que o vereador, o deputado e o senador não fazem nada, que
não é absolutamente verdade. Relatou que quando era diretor de escola técnica, falou a um
deputado que gostaria de trazer um aluno e fazê-lo acompanhar tudo o que o deputado faz, para
que o aluno percebesse e falasse aos outros como é as indicações, os problemas, as preocupações,
uma lei para aprová-la; neste sentido os vereadores estão procurando o melhor para o bem comum,
o bem da maioria, independente de partido, pois os partidos são feitos para serem meios de
alcançar o poder e com eles fazer com que o bem comum se estenda para todos. Para finalizar
contou uma história. Disse ainda que ao ver as cores da bandeira italiana, a cor vermelha
representa o sangue, o trabalho, a luta, ser destemido, ir para frente, não olhar para trás; o branco
para ele é sinal de paz, de alegria, de bem querer, sinal de pare com o mal, façamos o bem; e o
verde é de esperança, nem tudo está perdido, sempre há chance de melhorar, o Brasil está feio,
mas vai passar. Desejou que Deus nos acolhesse, nos proteja e nos faça caminhar pelo caminho
que é mais honesto, mais justo, mais prático e que vá de encontro àquilo que ele quer, que o ser
humano se realize e que seja feliz. De imediato a Presidente convidou a todos os presentes para a
execusão do Hino Rio Grandense. Para finalizar a Presidente agradeceu a presença de todos e
encerrou a Sessão Solene em homenagem aos 25 anos do Grupo Italiano Fratelli, pedindo uma
salva de palmar ao Grupo, às vinte horas e cinquenta minutos (20h50min). Os trabalhos foram
presididos pela Presidente, vereadora 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 pelo Senhor Presidente.

DILETA DE VARGAS PAVÃO DAS CHAGAS,
Presidente do Legislativo Ibirubense.

VAGNER OLIVEIRA,
Secretário do Legislativo.

