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ATA Nº 1.997/2017 – DA TERCEIRA SESSÃO SOLENE DO PRIMEIRO PERÍODO
LEGISLATIVO DA DÉCIMA SEXTA LEGISLATURA, em 18.09.2017.
Aos dezoito dias do mês de setembro do ano de dois mil e dezessete, nas dependências do CTG
Rancho dos Tropeiros de Ibirubá, às vinte horas e quinze minutos, foi constatada a presença dos
vereadores: Silvestre Antônio Rebelato, da Bancada do PMDB; Dileta de Vargas Pavão das
Chagas, Jaqueline Brignoni Winsch, Giovani Moacir Diesel e André O. Ferreira, integrantes da
Bancada do PP; Oneide Neuland e 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
e Leonardo Fior, da Bancada do PTB. A Presidente cumprimentou todos os presentes e deu início
a Sessão Solene de homenagem à Revolução Farroupilha e a dois tradicionalistas destaques,
indicados pelo CTG Rancho dos Tropeiros. De imediato convidou os (as) vereadores (as) para
ocuparem os seus assentos e também convidou para fazer parte da Mesa Oficial: Excelentíssimo
senhor, ABEL GRAVE, Prefeito Municipal de Ibirubá; Senhora IOLANDA CELESTE
SOARES WOLLMEISTER, homenageada desta noite; Senhor ANOR NELSON DE ABREU,
homenageado desta noite e Senhora RENATA DA ROSA IUNG, Patroa do CTG Rancho dos
Tropeiros. Em seguida a Presidente convidou todos os presentes para a execução do HINO
NACIONAL. A seguir, a Presidente Dileta solicitou que o Secretário, vereador Vagner, fizesse a
leitura da Convocação e do registro das autoridades presentes, sendo que o mesmo agradeceu e
registrou a presença do Sr. Érico Pimentel Nogueira, Secretário Municipal da Agricultura,
Pecuária e Meio Ambiente; Sr. Vanderlei Santos de Souza, Secretário Municipal de Obras e
Viação; Presidentes e Membros de Conselhos Municipais; funcionários (as) públicos municipais;
dos integrantes do CTG Rancho dos Tropeiros; dos Tradicionalistas homenageados nos anos
anteriores; da imprensa e demais convidados. Dando sequência a Presidente fez a leitura de um
breve histórico desta Sessão Solene: “Esta Sessão Solene tem como objetivo de resgatar os fatos
históricos acontecidos entre 20 de setembro de 1835 e 28 de fevereiro de 1845, na Província do
Rio Grande do Sul e parte de Santa Catarina, além de homenagear dois tradicionalistas locais de
reconhecido destaque na sociedade, que cultuem nossas tradições até os dias atuais, conforme a
Resolução nº 002/2001 de autoria do ex-vereador Fernando Pereira Bitencourt e a Resolução nº
004/2004 de autoria do vereador Silvestre A. Rebelato. A Semana Farroupilha, é uma data muito
comemorada no Rio Grande do Sul, que tem como objetivo, ressaltar as tradições gaúchas,
valorizando nosso povo, nossos hábitos e costumes. É importante relembrar os feitos da
Revolução Farroupilha (Saga Farrapa que marcou o Rio Grande), o mais longo e um dos mais
significativos movimentos de revoltas civis brasileiros, envolvendo em suas lutas os mais diversos
segmentos sociais - a Guerra dos Farrapos contra o Império, de 1835 a 1845. Nesse movimento
revolucionário, que teve duração de cerca de dez anos, mostrava como pano de fundo os ideais
liberais, federalistas e republicanos, foi proclamada a República Rio-Grandense”. Dando
continuidade a Presidente convidou a Prenda Natalia Knack para que fizesse a leitura do
CURRÍCULO (anexo) dos Tradicionalistas Destaque/2017, Senhora IOLANDA CELESTE
SOARES WOLLMEISTER e do Senhor ANOR NELSON DE ABREU. De imediato a
Presidente convidou o vereador Silvestre A. Rebelato, um dos proponentes desta sessão, para que
juntos procedessem a entrega da placa aos homenageados, Srª. IOLANDA CELESTE SOARES
WOLLMEISTER e Sr. ANOR NELSON DE ABREU. Durante a entrega do troféu o secretário
fez a leitura do texto do mesmo: “Senhor ANOR NELSON DE ABREU e IOLANDA
CELESTE SOARES WOLLMEISTER: A Câmara Municipal de Vereadores de Ibirubá tem a
honra de condecorá-los com o título de TRADICIONALISTAS DESTAQUE/2017, como forma
de reconhecimento aos trabalhos prestados à comunidade de Ibirubá, cultuando no Município o
folclore e as tradições do Rio Grande do Sul. Ibirubá (RS), 18 de setembro de 2017. Dileta de
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Vargas Pavão das Chagas – Presidente, Vagner Oliveira – Secretário e Silvestre A. Rebelato Proponente”. Dando continuidade, a Presidente anunciou o início das manifestações, desta forma
convidou para fazer seu pronunciamento o vereador DÁCIO AZEVEDO MORAES, Líder da
bancada do PT – Partido dos Trabalhadores: Saudou a todos. Disse que é um motivo de muito
orgulho e honra para nós de Ibirubá e principalmente da Câmara de Vereadores estar presente
neste momento prestando esta homenagem. Ressaltou saber que a homenagem está sendo prestada
para estes dois nomes, mas que significa um trabalho de tradição, entrega a cultura e ao
desenvolvimento dos valores pessoais de cada um dos participantes deste Centro de Tradição e
que por consequência se estende a Comunidade de uma forma de construir uma sociedade ordeira.
Ressaltou ser muito importante a Câmara de Vereadores estar presente neste momento, pois
significa uma aproximação do Poder Legislativo com esta Instituição, que merece esta credencial
para que na proximidade dos seus membros consiga-se buscar valores e decisões que vem a
contribuir para nosso Município. Disse também que se analisarmos a situação da política nos dias
atuais verá o quão desanimador é, onde o noticiário é “uma ducha de água fria” no ânimo, na
alegria e perspectiva de cada um de nós. Falou que em nome do Senhor Anor e da Senhora
Iolanda, a Câmara de Vereadores coloca-se a disposição e pediu para todos que no trabalho desta
sociedade ajudamos a construir em cada “peão e a cada prenda” por certo um cidadão que venha
honrar e dignificar Ibirubá, o Rio Grande e o Brasil. Posteriormente a Presidente convidou para
fazer sua manifestação o vereador HENRIQUE ANTÔNIO HENTGES, da bancada do PT –
Partido dos Trabalhadores: Cumprimentou a todos. Citou o texto do Escritor Arnaldo Jabor: “O
Rio Grande do Sul é como aquele filho que sai muito diferente do resto da família. A gente gosta,
mas estranha. O Rio Grande do Sul entrou tarde no mapa do Brasil. Até o começo do século XIX,
espanhóis e portugueses ainda se esfolavam para saber quem era o dono da terra gaúcha. Talvez
por ter chegado depois, o Estado ficou com um jeito diferente de ser. Começa que diverge no
clima: um Brasil onde faz frio e venta, com pinheiros em vez de coqueiros, é tão fora do padrão
quanto um Canadá que fosse à praia. Depois, tem a mania de tocar sanfona, que lá no RS chamam
de gaita, e de tomar mate em vez de café. Mas o mais original de tudo é a personalidade forte do
gaúcho. A gente rigorosa do Sul não sabe nada do riso fácil e da fala mansa dos brasileiros do
litoral, como cariocas e baianos. Em lugar do calorzinho da praia, o gaúcho tem o vazio e o
silêncio do pampa, que precisou ser conquistado à unha dos espanhóis. Há quem interprete que foi
o desamparo diante desses abismos horizontais de espaço que gerou, como reação, o famoso
temperamento belicoso dos sulinos. É uma teoria”. Ressaltou que é muito importante que
continuemos cultivando nossas tradições, e que é nas crianças em que a cultura e a história vão
permanecer. Falou sobre os homenageados, Senhor Anor e Dona Iolanda, pessoas de bem da
nossa Comunidade e merecedores da homenagem de tradicionalistas destaques. Em seguida a
Presidente convidou para fazer sua manifestação o vereador VAGNER OLIVEIRA, Líder da
Bancada do PRB – Partido Republicano Brasileiro: Cumprimentou a todos. Disse estar muito feliz
em poder estar presente neste momento, onde dois tradicionalistas estão sendo justamente
homenageados. Parabenizou ao Senhor Anor, onde destacou conhecê-lo a um longo período e que
encontra com o mesmo todos os dias. Da mesma forma, parabenizou a Senhora Iolanda,
ressaltando que a mesma teria sido sua Diretora na Escola Ibirubá e que muitas vezes sua
repreensão serviu de lição, na oportunidade agradeceu pela dedicação em que a mesma teve como
professora todos estes anos. Dando continuidade a Presidente convidou para fazer sua
manifestação o vereador ONEIDE NEULAND, Líder da Bancada do DEM – Partido
Democratas: Cumprimentou a todos. Comentou ter visto o Senhor Ramon Soares e disse acreditar
que ele seja um dos mais velhos gaúchos ainda existentes no nosso Município, sempre muito
presente dentro do CTG. Disse também ter visto o “gauchinho” Michel Eickstaedt, de sete (7)
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anos, dando seguimento as atividades do mesmo, duas gerações diferentes, porém com o mesmo
propósito. Destacou ter recebido um convite na semana passada para fazer parte dos preparativos
na cozinha na Semana Farroupilha. Deixou um abraço a todos os presentes e parabenizou aos
homenageados, salientando os longos anos que conhece o senhor Anor, e que a Senhora Iolanda
teria sido sua professora durante a infância. Posteriormente o Presidente convidou para fazer sua
manifestação a vereadora PATRÍCIA SANDRI, da Bancada do DEM – Partido Democratas:
Cumprimentou a todos. Disse que é uma honra estar presente nesta oportunidade e que todos nós
temos orgulho de sermos gaúchos, de dizer que somos do Rio Grande do Sul, do nosso sotaque, do
churrasco e que falamos de “boca cheia” que temos as mulheres mais belas do País. Ressaltou que
o gaúcho é um povo lutador, batalhador, um povo inteligente e culto. Comentou sobre a
homenageada da noite, Senhora Iolanda, disse que a mesma foi sua diretora por muito tempo na
sua infância e que lembra claramente da sua competência. Da mesma forma, falou sobre o Senhor
Anor, lembrando-se dos tempos em que o mesmo lhe levava de transporte para escola, sempre
sendo muito cortês e querido com todos. Por fim, parabenizou aos homenageados. Em seguida a
Presidente convidou para fazer sua manifestação o vereador GIOVANI MOACIR DIESEL,
Líder da Bancada do PP – Partido Progressista: Cumprimentou a todos. Disse que o CTG foi
muito feliz na escolha dos homenageados tradicionalistas, que serão muito bem representados
pelos dois. Falou que a história dos mesmos é parecida, onde cada um constituiu sua família e
trilhou carreira profissional e cumpriram tudo o que se prega dentro de uma entidade, como o
CTG. Comentou sobre seus filhos e também sobre a profissão de ambos. Disse que com justiça
estamos na oportunidade premiando-os com essa linda homenagem, como profissionais, como
família e como participantes do CTG. Por fim, parabenizou os tradicionalistas destaques/2017.
Dando continuidade a Presidente convidou para fazer sua manifestação a vereadora JAQUELINE
BRIGNONI WINSCH, da Bancada do PP – Partido Progressista: Cumprimentou a todos. Disse
que é um privilégio estar presente no CTG Rancho dos Tropeiros, que reforça e renova sempre o
legado farroupilha. Cumprimentou em especial a patroa Renata Iung e a toda patronagem
composta quase que exclusivamente por mulheres, demonstrando prestígio, o reconhecimento e a
valorização das mulheres dentro desta entidade tradicionalista. Citou a Senhora Terezinha Soares e
também a Senhora Neusa Câmara e cumprimentou a todas as prendas e peões que representam o
CTG e a continuidade das tradições gaúchas em nossa Comunidade. Parabenizou a diretoria do
CTG pela linda programação da Semana Farroupilha, que em conjunto com a Secretaria de
Educação, levam muito patriotismo e civismo a toda nossa comunidade, levando a cultura nas
nossas Escolas e também trazendo muitas entidades para dentro do CTG, fazendo o lado social
que também é tão importante dentro de uma Comunidade. Parabenizou o Senhor Anor e a Senhora
Iolanda. Disse que o homenageado é um grande tradicionalista, tendo suas raízes neste CTG, onde
seu pai teria sido um dos fundadores e que seu filho na oportunidade já teria sido Patrão da
entidade. Da mesma forma, falou sobre a homenageada, onde a mesma teria sido a primeira
prenda do CTG Rancho dos Tropeiros, professora sempre com muita ética, patriotismo e
conhecimento. Cumprimentou a todas as famílias que fizeram e que ainda fazem parte do CTG,
desta entidade que transmite a cultura, a história do povo gaúcho de geração em geração.
Confessou que não faz parte do CTG, nem mesmo ser tradicionalista, talvez por uma cultura
familiar que não lhe foi proposta, mas que se sente enaltecida nesses dias de semana farroupilha
dizendo que ama muito esta Terra e esse lugar. Disse também que este é um momento para
fazermos algumas reflexões, não somente dos fatos passados, mas também das dificuldades que
ainda temos no nosso querido Rio Grande do Sul e nos nossos municípios. Ressaltou que
infelizmente temos nossos recursos centralizados junto ao Governo Federal, através de um pacto
federativo que enfraquece muito nossos Estados e nossos Municípios e disse que ainda temos

Fl. 04 (03ª Sessão Solene)
quase que diariamente aumento de impostos e que nem de perto e nem de longe se veem as
melhorias dos nossos serviços públicos. Por fim, novamente parabenizou os tradicionalistas
destaques/2017 e também as famílias dos homenageados. Logo em seguida a Presidente convidou
para fazer sua manifestação o vereador LEONARDO FIOR, Líder da Bancada do PTB - Partido
Trabalhista Brasileiro: Cumprimentou a todos. Disse que é uma alegria imensa nesta noite
histórica em que vive o CTG Rancho dos Tropeiros, homenagear duas pessoas ilustres na história
do Município de Ibirubá. Comentou sobre os pais dos homenageados, onde teve oportunidade de
conhecê-los na Localidade de Santo Antônio do Bom Retiro. Disse que juntamente com os demais
vereadores presta homenagem a duas pessoas que realmente fazem a história do CTG Rancho dos
Tropeiros. Disse também que quando mais jovem teve oportunidade de participar das atividades
do CTG. Salientou que a entidade faz com que realmente a disciplina, a coragem e a honestidade
prevaleçam. Comentou que teve oportunidade de jogar futebol com o Senhor Anor e aprender
muito com o mesmo, pois sempre se portou como um grande tradicionalista e, quanto a Senhora
Iolanda, disse não ter oportunidade de conhecê-la como prenda, mas que com certeza fez história
representando o CTG. Dando sequência aos pronunciamentos a Presidente convidou para fazer
uso da palavra o vereador SILVESTRE ANTONIO REBELATO, Líder da bancada do PMDB Partido do Movimento Democrático Brasileiro, e um dos proponentes desta Sessão Solene:
Saudou a todos. Disse que cada um dos homenageados tem sua história dentro do CTG. Comentou
sobre os tempos de infância ao lado do Senhor Anor e disse também que infelizmente não teve
oportunidade de ser aluno da Senhora Iolanda. Disse que sua função dentro do CTG é vivida de
uma maneira diferente e destacou que faz desta entidade o seu segundo lar. Disse também que não
é só bondade que precisa dentro do CTG, mas que precisa de homens e mulheres que trabalham
muito para que tudo continue, para que as coisas aconteçam como planejado, sempre honrando a
tradição. Comentou que teve oportunidade de viajar para muitos lugares, e destacou que o gaúcho
é conhecido pelo sotaque, pela coragem, garra e luta e disse que cada dia que passa se orgulha
mais de ter nascido no Rio Grande do Sul e de ser gaúcho. Destacou que pede para Deus que lhe
dê até o último dia de sua vida nada mais e nada menos a vontade de andar, trilhando no lombo de
um cavalo, juntamente com os amigos e que com certeza é isto que deixa a sua vida mais feliz. A
Presidente deu continuidade aos pronunciamentos e convidou para fazer uso da palavra a Sra.
RENATA IUNG, Patroa do CTG Rancho dos Tropeiros: Cumprimentou a todos e desejou boasvindas. Disse que foi uma satisfação receber o Poder Público no CTG, pois o Movimento Gaúcho
precisa do apoio e participação da política. Disse aos homenageados que eles são os reflexos para
ela como Patroa, para as prendas e peões, disse ainda que os homenageados são alicerces, pois
deixaram e deixam ainda as histórias escritas no CTG. Falou que tem duas coisas que respeita
muito dentro do CTG: os tradicionalistas mais antigos que possuem uma bagagem enorme, e as
crianças que iniciam. Comentou que no dia vinte de setembro o CTG completa sessenta e dois
anos. Agradeceu aos homenageados pela história deixada, em especial ao Senhor Anor que está
sendo seu “braço direito” na patronagem e que faz sentir confiança em assumir este compromisso
perante a comunidade. Falou que a Senhora Iolanda é um exemplo para as prendas e pediu que ela
passasse um pouco da sua história para as prendas. Convidou a todos para participar das
festividades, do Jantar Nativista e do Desfile Temático no dia vinte a partir das quinze horas. Em
seguida a Presidente convidou o Excelentíssimo Senhor, ABEL GRAVE, Prefeito Municipal para
fazer seu pronunciamento: Cumprimentou a todos. Disse que é uma noite especial, onde se dá o
sentido para a vida, onde se fala a qualidade das pessoas, o que elas ensinaram e mostraram, sendo
esse um grande desafio. Falou que estava estudando sobre o amor, e mencionou uma frase que leu,
de uma criança de sete anos: “O amor é automático, você sente quando alguém fala”. Disse que o
amor se mostra nos seus atos, na maneira de viver, na maneira que se conduz a vida. Falou que
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nesta noite aprendeu-se que o amor existe ainda na sociedade, que o bem prevalece. Disse que
muito se falou em resgatar os valores que foram buscados através da Revolução, mas disse que
continuamos nesta revolução no dia-a-dia, tentando levar qualidade à vida das pessoas. Disse que
os homenageados desta noite ensinaram que não precisa de Whatsapp e Facebook para sermos
felizes, que existem padrões que fazem diferença no dia-a-dia. Falou que acredita nos valores, nas
pessoas e que ainda pode-se transformar o mundo e que uma destas transformações está dentro do
CTG. Posteriormente a Presidente passou a condução dos trabalhos para o Vice-Presidente Dácio
Azevedo Moraes, a qual assumiu a condução dos trabalhos e de imediato convidou a
Excelentíssima Senhora DILETA DE VARGAS PAVÃO DAS CHAGAS (PP), Presidente da
Câmara Municipal de Vereadores de Ibirubá para fazer seu pronunciamento: Cumprimentou a
todos. Disse que com muita satisfação que nesta noite homenageiam-se estes dois grandes
tradicionalistas, Senhor Anor e Senhora Iolanda. Ressaltou que a Senhora Iolanda teria sido a
primeira prenda do CTG Rancho dos Tropeiros e que o Senhor Anor teve oportunidade de ser
patrão desta mesma entidade. Comentou que o homenageado foi seu colega de serviço na
Prefeitura de Ibirubá, e que lembra muito bem quando a senhora Iolanda era diretora da Escola
Ibirubá. Disse que a Senhora Iolanda lhe confessou que estava muito emocionada com a
homenagem. Parabenizou aos homenageados e também a todos os gaúchos. Destacou que nunca
teria usado um vestido de prenda, mas que achou necessário que na oportunidade viesse a usar.
Destacou as pessoas do campo, da cidade, da campanha e da produção, todas as que fazem deste
pago um dos mais respeitados do nosso País. Disse que não existe um só canto do mundo onde
tenha um gaúcho e com certeza em qualquer lugar que for sempre será bem tratado. Comentou que
esteve em uma churrascaria em Brasília, e quando tem oportunidade de ir visitar seu filho em
Goiânia sempre ouve das pessoas de lá: “Esta é gaúcha”. Disse que talvez pela maneira de falar
meio cantado. Por fim, deixou seu reconhecimento para o povo gaúcho e parabenizou ao Senhor
Anor e a Senhora Iolanda pela homenagem de tradicionalistas destaques/2017. Em seguida o
Vice-Presidente repassou a condução dos trabalhos a Presidente, a qual reassumiu os trabalhos e
convidou para fazer seu pronunciamento a Sra. IOLANDA CELESTE SOARES
WOLLMEISTER, Tradicionalista Destaque 2017: Cumprimentou a todos. Falou à Patroa do
CTG, Renata, que ela é uma pessoa jovem, mas que tem uma vontade enorme de ensinar muitas
coisas. Disse que ficou muito emocionada e que se sente muito grata por ter sido lembrada pelo
CTG. Falou que acredita que na sua vida poderia ter feito mais. Disse que quando olha para as
paredes deste Centro de Tradições, lembra dos antepassados que passaram e deixaram a sua
marca. Lembrou que ser gaúcho é um sentimento, é trazer dentro do coração o amor a nossa Terra
e ao Chão tão batalhado e sofrido, mas que foi valorizado pelos heróis do passado que fizeram a
nossa História e que fizeram do Estado ser a Terra que temos hoje. Disse que o Rio Grande não é
somente um Estado, é um estado de espírito de cada um de nós, é o que temos que ter dentro de
nós, é aquilo que temos que passar para aquelas pessoas que nos sucederão. Disse ainda que o Rio
Grande é a nossa pátria de bombacha. Agradeceu emocionada, e disse que o lema maravilhoso do
CTG “Reascender a o brio da raça do fogo da tradição” é muito importante, pois a raça de gaúcho
não pode ser esquecida e sim lembradas diariamente. Prestou uma homenagem ao seu marido que
lhe acompanha por quarenta e seis (46) anos, ao seu filho Jeferson, a sua nora, ao seu neto João
Pedro, e em especial ao seu primo Ramon que lhe ensinou muita coisa. Disse que é uma noite de
muita emoção e agradeceu a todos. Agradeceu a Deus pela oportunidade de estar aqui. Desejou
que Deus continuasse dando vida e saúde para que possamos continuar o caminho na linha da
honestidade, do civismo, da ética e acima de tudo do patriotismo. Após, a Presidente convidou
para fazer seu pronunciamento o Sr. ANOR NELSON DE ABREU, Tradicionalista
Destaque/2017: Cumprimentou a todos. Agradeceu a Patronagem do CTG por esta homenagem, a
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Câmara de Vereadores por ter aceito em realizar esta homenagem, ao Prefeito por sempre ajudar o
CTG, a todos os presentes e aos seus familiares. Falou que nestes cinquenta anos que é sócio do
CTG vê muitas prendas dando os primeiros passos, por isso acha que o CTG Rancho dos
Tropeiros é um hino de divulgação da Terra da Pitangueira do Mato. Disse que a equipe de
Cavaleiros de Ibirubá é heróica, pois passam até trinta dias fora buscando a chama crioula e
representando Ibirubá. Deixou um abraço a todos e agradeceu. De imediato a Presidente convidou
a todos para a execução do HINO RIO GRANDENSE. A Presidente agradeceu a presença das
autoridades, vereadores, homenageados, integrantes do CTG Rancho dos Tropeiros, da imprensa
escrita e falada e de todos que prestigiaram este evento, e encerrou a Sessão Solene às vinte e uma
horas e trinta e cinco minutos (21h35min) e informou que, de imediato, a Patroa daria início a
cerimônia de descerramento dos quadros dos homenageados, a cargo do CTG. 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.

