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ATA Nº 2.147/2021 – DA SEGUNDA SESSÃO SOLENE DO PRIMEIRO PERÍODO 

LEGISLATIVO DA DÉCIMA SÉTIMA LEGISLATURA, em 13.09.2021. 

Aos treze dias do mês de setembro do ano de dois mil e vinte e um, nas dependências do CTG 

Rancho dos Tropeiros de Ibirubá, às vinte horas e dez minutos, foi constatada a presença dos 

vereadores: Maria Ilani Henkes Lamb, e Lorena Couto Metz, integrantes da Bancada do MDB; 

Patrícia Sandri, integrante da Bancada do DEM; Gesmari Inêz Jandrey, Zalo Bueno Gomes da 

Silva, Dileta de Vargas Pavão das Chagas e Jaqueline Brignoni Winsch, integrantes da Bancada do 

PP; Gustavo Roberto Schroeder, Vagner Oliveira e Gabriel de Jesus, integrantes da Bancada do 

Republicanos; e Jussara Rodrigues de Andrade, integrante da bancada do PT. A Presidente 

Jaqueline 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 para fazerem parte da Mesa Oficial: Excelentíssimo senhor, 

ANTÔNIO CARLOS URNAU, Secretário Municipal de Administração e Planejamento, neste ato 

representando o Executivo Municipal de Ibirubá; Senhor MIGUEL NELCINDO PRATES DE 

OLIVEIRA, homenageado desta noite; e sua esposa Senhora TEREZINHA NOELI DE 

OLIVEIRA, também homenageada desta noite; Senhorita VIVIAN NUNES DA SILVA, Patroa 

do CTG Rancho dos Tropeiros de Ibirubá; Excelentíssimo senhor MÁRCIO MARODIN, 

Delegado de Polícia de Ibirubá; e Sargento PAULO ROBERTO DOS SANTOS, representante da 

Brigada Militar de Ibirubá. Em seguida a Presidente convidou todos os presentes para a execução 

do HINO NACIONAL. Em seguida a Presidente Jaqueline solicitou que o Secretário, vereador 

Vagner, fizesse o registro das autoridades presentes, sendo que o mesmo agradeceu e registrou a 

presença do Sr. Celso Endres, Secretário Municipal da Fazenda; Sr. Paulo Sérgio Vogt, Secretário 

Municipal de Obras e Viação; Sr. Vanderlei Santos De Souza, Secretário Municipal da Indústria, 

Comércio e Empreendimentos; do 1º Guri Farroupilha da 9ª Região Tradicionalista: Djonathan 

Júlio Ubessi Streit – do CTG Rancho dos Tropeiros - Ibirubá/RS; da 3ª Prenda Mirim da 9ª Região 

Tradicionalista: Eduarda Maldaner – do CTG Rancho dos Tropeiros - Ibirubá/RS; da 3ª Prenda 

Juvenil da 9ª Região Tradicionalista: Francine Ewerling Maldaner – do CTG Rancho dos Tropeiros 

- Ibirubá/RS; Senhorita Dayala Marina Ubessi Streit, que no último dia sete (07/09) entregou a faixa 

de 1ª Prenda da 9ª Região Tradicionalista; das Prendas de faixa, e Peões de crachá do CTG Rancho 

dos Tropeiros; do Sr. Everton Câmara Saldanha, Vice-Presidente do Lions Clube de Ibirubá; da 

Srta. Giovana Formentini, atual Rainha do Município de Ibirubá; dos integrantes do CTG Rancho 

dos Tropeiros; dos tradicionalistas homenageados nos anos anteriores; dos amigos e familiares dos 

homenageados; da imprensa, e comunidade em geral que nos acompanha através da página da 

Câmara de Vereadores de Ibirubá no Facebook. 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 ex-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 então proclamada a República Rio-Grandense”. Dando continuidade a 
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Presidente convidou o jovem Tradicionalista Marcel Heinrich, integrante da comissão de 

avaliadores culturais da 9ª Região Tradicionalista para que faça a leitura do currículo (anexo) do 

casal de homenageados: Senhor MIGUEL NELCINDO PRATES DE OLIVEIRA, e sua esposa 

TEREZINHA NOELI DE OLIVEIRA, Tradicionalistas Destaques/2021. De imediato a 

Presidente convidou a Patroa do CTG Rancho dos Tropeiros, Srtª. Vivian Nunes da Silva, para que 

juntas fizessem a entrega dos troféus aos homenageados, Sr. Miguel Nelcindo Prates de Oliveira, 

e sua esposa Terezinha Noeli de Oliveira, por isso pediu para se dirigirem até a frente da Mesa 

Oficial. Posteriormente pediu que o secretário Vagner Oliveira fizesse a leitura do texto que estava 

gravado nos dois troféus que foram entregues aos homenageados: Senhor MIGUEL NELCINDO 

PRATES DE OLIVEIRA e Senhora TEREZINHA NOELI DE OLIVEIRA: A Câmara 

Municipal de Vereadores de Ibirubá tem a honra de condecorá-los com o título de 

TRADICIONALISTAS DESTAQUE/2021, 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), 13 de setembro de 2021. Jaqueline Brignoni Winsch – Presidente, e Vagner 

Oliveira - Secretário. Dando continuidade a Presidente convidou para tocar e cantar uma música, a 

3ª Prenda Juvenil da 9ª Região Tradicionalista: FRANCINE EWERLING MALDANER – do 

CTG Rancho dos Tropeiros - Ibirubá/RS. Posteriormente agradeceu a prenda Francine pela 

belíssima apresentação. Em seguida convidou a Patroa Vivian Nunes da Silva, para que proceda a 

entrega de um mimo para o casal Tradicionalista, em nome do CTG Rancho dos tropeiros. Dando 

seguimento a Presidente relatou que o Rio Grande do Sul comemora neste ano o bicentenário de 

nascimento de Anita Garibaldi, uma das personalidades femininas mais cultuadas do sul do 

Brasil. Através do Decreto nº 55.756, de 9 de fevereiro de 2021, o governador do Eduardo Leite, 

instituiu no Rio Grande do Sul, o Ano do Bicentenário de Nascimento de Anita Garibaldi. O tema 

dos festejos "Caminhos de Anita" pretende retratar a heroína conhecida por sua participação, ao lado de 

Giuseppe Garibaldi, na Revolta Farroupilha, homenageando os caminhos percorridos por Anita, inserida 

no contexto da mais longa revolução do Brasil, que durou quase dez anos. Engana-se quem pensa que 

Ana Maria de Jesus Ribeiro, conhecida como Anita Garibaldi, nascida em 30 de agosto de 1821, 

Filha de Bento Ribeiro da Silva e de Maria Antônia de Jesus, em Laguna (SC), é um símbolo 

apenas entre os gaúchos. Reverenciada como “heroína de dois mundos”, por suas façanhas nos 

continentes americano e europeu, esta mulher de muita coragem e determinação participou de três 

batalhas por três países diferentes – Brasil, Uruguai e Itália. No Rio Grande do Sul esteve na 

Revolução Farroupilha, onde mostrou o empoderamento feminino em uma época em que o termo 

sequer era conhecido. Lutou na Batalha dos Curitibanos. Em terras uruguaias combateu exércitos de 

invasores. Na Itália dedicou-se à unificação do país, na Batalha de Gianicolo. Aos 18 anos, Anita já 

separada do primeiro marido, conheceu o revolucionário italiano Giuseppe Garibaldi. Nas batalhas, 

Anita conduziu colunas em marcha, organizou hospitais de campanha para cuidar dos feridos e 

também combateu os inimigos. Chegou a carregar e disparar canhões na batalha de Laguna e lutou 

durante o combate em Imbituba (SC). Um dos fatos mais marcantes de sua vida ocorreu quando ela, 

grávida do primeiro filho, foi capturada pelas tropas do Império durante a Batalha dos Curitibanos. 

Anita escapou pelo rio Canoas, no lombo de um cavalo, indo ao encontro de Garibaldi em Vacaria. 

A heroína, que teve quatro filhos, morreu pouco antes de completar 28 anos. A morte aconteceu em 

4 de agosto de 1849, em Mandriole, na Itália. Os restos mortais estão em um monumento da Colina 

do Gianícolo, em Roma. Anita está inscrita no Livro dos Heróis da Pátria, no Panteão da Liberdade 

e da Democracia, em Brasília. Atualmente, há museu, cidades, ruas, praças, livros, revistas, 

documentários, exposições e monumentos em homenagem à Anita Garibaldi. Sem dúvida, uma 

mulher a frente de seu tempo. Dando continuidade, a Presidente anunciou o início das 

manifestações, desta forma convidou para fazer seu pronunciamento a vereadora PATRÍCIA 
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SANDRI, da bancada dos Democratas (DEM): Cumprimentou a todos. Iniciou dizendo que se 

sentia honrada em poder participar da sessão em homenagem a “Semana” Farroupilha e em especial 

aos homenageados da noite. Disse do privilégio de conhecer o Sr. Miguel e sua família há muitos 

anos atrás e ressaltou as pessoas de bem que são, sendo um orgulho a querência e os parabenizou, 

desejando também que continuem a levar esta mensagem de bondade, fidelidade e tradicionalismo. 

Deixou seu abraço a todas as prendas, em nome da Srª. Terezinha, homenageada da noite, as 

colegas vereadoras, a patroa Vivian, as prendas mirins e a todas as mulheres desta terra, e se referiu 

a Anita, quantas guerreiras e quantas mulheres fortes. Encerrou desejando uma boa noite. 

Posteriormente a Presidente convidou para fazer sua manifestação a vereadora JUSSARA 

RODRIGUES DE ANDRADE, da bancada do PT: Cumprimentou a todos. Iniciou se direcionando 

ao Sr. Miguel, homenageado da noite, conhecido como Seu Miguel da Cometa, colocou do orgulho 

para os ibirubenses em saber que o seu Miguel é um expoente e um representante da cultura gaúcha, 

trazendo também para os seus filhos e a toda comunidade. Em seguida, se referindo a senhora 

Terezinha, homenageada da noite, falou sobre a Revolução Farroupilha, relacionando as mulheres 

que ficaram em suas casas, na lida do campo, cuidando da família e guerreando por muitas vezes, 

como Anas, Anitas e Terezinhas. Mulheres que cuidavam de suas propriedades e fazendo com que 

os homens fossem a guerra buscando por seus ideais. Lembrou também dos negros, os lanceiros 

negros, que estavam a frente das guerras, onde tinham a expectativa de liberdade, onde muitos 

perderam a vida, mas não deixaram de lutar e acreditar. Encerrou então falando dessas duas 

minorias que se destacam hoje na sociedade, reverenciando a cultura e devendo a história de seu 

povo. Desejou uma boa noite. Dando continuidade a Presidente convidou para fazer seu 

pronunciamento o vereador VAGNER OLIVEIRA, da bancada dos Republicanos (PRB): Iniciou 

agradecendo a Deus, aos colegas vereadores e aos funcionários da Casa que fazem acontecer esses 

eventos. Cumprimentou a todos e se referiu aos homenageados da noite, relatando que o seu Miguel 

da Procol, como era conhecido, disse do seu orgulho e gratificação, pois em sua juventude teve o 

seu amparo nas cavalgadas, na doma de cavalos, onde faltava uma rédea, um bocal, e através de sua 

ajuda e de sua estrutura formou muitos homens de bem, um trabalho de bondade e generosidade. E 

agradece ao CTG, por ter escolhido o casal, e assim poder homenagear e agradecer, em nome de 

todas as “piazadas”, como eram chamados pelo seu Miguel, aproveita desta forma para poder 

retribuir tudo que foi feito, deixando sua gratidão ao seu Miguel. Encerrou parabenizando os 

homenageados e desejando uma boa noite. Em seguida a Presidente convidou para fazer seu 

pronunciamento o vereador GUSTAVO ROBERTO SCHROEDER, da bancada dos 

Republicanos (PRB): Cumprimentou a todos, em especial ao seu Miguel e a dona Terezinha, assim 

como também ao irmão do seu Miguel, o seu Valdir, citando também o senhor Carlos Sérgio da 

Motta, e o seu Constante Formentini e sua esposa. Iniciou falando sobre a história da migração dos 

povos, das pessoas que levaram o progresso à vários locais do Brasil, e relacionando a satisfação 

para os ibirubenses na migração da família Prates de Oliveira, que vieram de Espumoso para o 

nosso Município, trazendo o progresso, através da Procol e Cometa, com um grande significado 

para a comunidade. Em seguida relatou que receber uma honraria de ser homenageado pela Câmara 

de Vereadores é algo que fica gravado no coração o resto da vida, mas o mais importante é receber 

esta homenagem e escolha pela patronagem, pela comunidade do tradicionalismo. Seu Miguel 

trouxe a Ibirubá o empreendedorismo, mas trouxe junto o amor ao tradicionalismo, e relacionou a 

frase do CTG “Reacender o Brio da Raça no Fogo da Tradição” tem tudo a ver com o seu Miguel e 

a dona Terezinha. Encerrou desejando uma boa noite. Na sequência a Presidente convidou para 

fazer seu pronunciamento a vereadora DILETA DE VARGAS PAVÃO DAS CHAGAS, da 

bancada dos Progressistas (PP): Cumprimentou a todos os presentes na Sessão Solene, aos gaúchos 

e gaúchas. Iniciou se referindo aos homenageados da noite, senhor Miguel e dona Terezinha, os 
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parabenizando por trazer ao Município a tradição gaúcha. Em seguida se referiu ao fim de guerras e 

tratados de paz, rumo a libertação do povo, a voz frente ao império do Brasil. Colocou que em vinte 

de setembro de mil oitocentos e trinta e cinco teve iniciou a Revolução Farroupilha, uma data que 

deve ser lembrada por todos, pois mostra a bravura na defesa dos ideais, uma guerra que não fomos 

declarados vencedores, mas com nossos gaúchos destemidos, do lenço vermelho, os maragatos, 

mostraram seus diferenciais em frente aos demais. Falou que hoje os gaúchos se destacam em todo 

o mundo, com grandes negócios e empresas, dominando o agronegócio, e também dos que se 

destacaram frente a luta contra o coronavírus, que juntos estiveram no desenvolvimento de vacinas 

e descobrindo como o vírus atacava. Encerrou dizendo que o povo gaúcho se destaca dos demais, e 

que sempre leva consigo uma frase onde vai “Deus é gaúcho de espora e mango” e desejou uma boa 

noite a todos. Dando sequência aos pronunciamentos, a Presidente convidou para fazer uso da 

palavra a vereadora GESMARI INÊZ JANDREY, da bancada dos Progressistas (PP): 

Cumprimentou a todos os presentes na Sessão Solene em Homenagem a Revolução Farroupilha. 

Iniciou falando que o tradicionalismo gaúcho é hoje reconhecido em todo território brasileiro, tendo 

seus costumes, regionalismo e folclore muito bem defendidos pela grande maioria dos gaúchos e 

que na noite possuiu dois homenageados que fazem jus a tradição e parabenizou aos tradicionalistas 

destaques: o senhor Miguel Nelcindo Prates de Oliveira e dona Terezinha Noeli de Oliveira, uma 

linda e singela homenagem a frente de toda sua família. Concluiu com uma frase de Anita 

Garibaldi, mulher guerreira, revolucionária e conhecida pelo envolvimento direto na Revolução 

Farroupilha, sendo o tema da Semana Farroupilha deste ano no lema “Caminhos de Anita”: “Não 

tenha medo de viver, de correr atrás dos sonhos. Tenha medo de ficar parado”. Encerrou desejando 

uma boa noite a todos e uma ótima semana Farroupilha. A Presidente deu continuidade aos 

pronunciamentos e convidou para fazer uso da palavra a Srtaª. VIVIAN NUNES DA SILVA, 

Patroa do CTG Rancho dos Tropeiros: Cumprimentou a todos, especialmente o casal homenageado. 

Disse que talvez o Sr. Miguel não tenha a dimensão do quanto ele já fez pelos jovens 

tradicionalistas, pois como um pai bondoso e um amigo impactou e inspirou muitas vidas dentro do 

CTG, pois o casal nunca mediu esforços para que todos se sentissem acolhidos dentro do Rancho 

dos Tropeiros. Parabenizou as prendas e o Guri Farroupilha pela conquista dos títulos regionais, 

mantendo a entidade viva no cenário regional e estadual, pois em meio de uma Pandemia se 

propuseram a estudar e bem representar a nossa entidade. Registrou o reconhecimento pela 

representatividade da Srtª Dayala que entregou a faixa de 1ª Prenda da 9º Região Tradicionalista no 

evento da Ciranda e Entrevero Regional, realizado dia 07 de setembro. Destacou que nesta Semana 

Farroupilha comemoram o bicentenário de Anita Garibaldi, uma mulher a frente do seu tempo, e 

disse que fica feliz de neste ano em que é Patroa, ter tantas mulheres eleitas vereadoras junto a 

Câmara Municipal. Disse que não são mais e nem diferentes, mas que somos todos iguais, porém é 

importante ressaltar a luta das mulheres pelo seu lugar de evidência, lutando por uma sociedade 

mais justa e igualitária. Falou que está feliz pelo retorno presencial e pediu para que todos se 

sentissem em casa. Agradeceu a sua Patronagem pelo trabalho incansável para manter o CTG 

Rancho dos Tropeiros e finalizou dizendo que o CTG é de todos. Em seguida a Presidente convidou 

para fazer seu pronunciamento, o Excelentíssimo Senhor ANTÔNIO CARLOS URNAU, 

Secretário Municipal de Administração e Planejamento, neste ato representando o Executivo 

Municipal de Ibirubá: Cumprimentou a todos. Falou sobre o casal de homenageados, dizendo que o 

Sr. Miguel veio para Ibirubá e se tornou membro ativo dentro da comunidade pelo seu exemplo, e 

protagonista do tradicionalismo e cultivo das tradições. Disse que o Município agradece o casal pela 

fixação de residência no nosso Município e pelo exemplo de colaboração e de preservar os valores 

cívicos e morais, que é difundido pelo CTG, formando pessoas idôneas e de caráter. Posteriormente 

a Presidente passou a condução dos trabalhos para a Vice-Presidente Gesmari Inêz Jandrey, a qual 
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assumiu a condução dos trabalhos e de imediato convidou a Excelentíssima Senhora JAQUELINE 

BRIGNONI WINSCH (PP), Presidente da Câmara Municipal de Vereadores de Ibirubá para fazer 

seu pronunciamento: Cumprimentou a todos e disse da satisfação de estar no recanto do 

tradicionalismo, o CTG Rancho dos Tropeiros, para a realização da sessão solene que homenageia e 

fortalece a história e cultura do Rio Grande do Sul. Saudou a Patroa Vivian e a toda a patronagem, 

os quais colaboram para manter viva essa tradição e parabenizou pelo belíssimo evento organizado 

pelo CTG, a Ciranda e o Entrevero Cultural. Trouxe sua saudação especial aos homenageados da 

noite, Sr. Miguel Nelcindo Prates de Oliveira e Sra. Terezinha Noeli de Oliveira, que tem uma bela 

história na entidade, relembrou que já teve a felicidade de homenagear pelos trinta anos da empresa 

Cometa, e hoje recebendo essa justa homenagem pelo trabalho voluntário e envolvimento de toda a 

família, parabenizou e deixou claro seu sentimento de alegria e de merecimento. Em seguida falou 

que o mês de setembro é único, de civismo e patriotismo, pela passagem no último dia sete, onde 

comemoramos os cento e noventa e nove anos de independência e hoje ao iniciar a Semana 

Farroupilha, que fortalece o orgulho de ser gaúcho e que traz o tema “Caminhos de Anita”, uma 

homenagem a essa grande personalidade feminina, uma heroína que lutou pela liberdade, entrando 

para a história, uma mulher a frente de seu tempo. Relatou que pela figura de Anita, queremos 

promover a afirmação feminina, os direitos e a capacidade de luta, fé e amor por um mundo melhor 

e encerrou agradecendo aos funcionários que apoiaram a organização do evento e desejando uma 

ótima semana farroupilha a todos. Em seguida a Vice-Presidente repassou a condução dos trabalhos 

à Presidente, a qual reassumiu os trabalhos e convidou para fazer seu pronunciamento o Sr. 

MIGUEL NELCINDO PRATES DE OLIVEIRA, Tradicionalista Destaque 2021, que fez a 

manifestação em nome do casal: Cumprimentou a todos. Agradeceu o Patrão do Céu por estarem 

sendo homenageados nesta solenidade, dizendo ser uma grande satisfação. Agradeceu sua família, 

amigos e parentes, assim como a Patronagem do passado da qual fez parte, e também agradeceu a 

Patronagem atual pela indicação de homenageá-los. De imediato a Presidente convidou a todos para 

a execução do HINO RIO GRANDENSE. A Presidente agradeceu a presença das autoridades, 

vereadores, homenageados (as), integrantes do CTG Rancho dos Tropeiros, da imprensa escrita e 

falada e de todos que prestigiaram este evento através da internet, sendo que assim declarou 

encerrada a Sessão Solene às vinte e uma horas e vinte e cinco minutos (21h25min) 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 Jaqueline Brignoni Winsch. 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. Jaqueline Brignoni Winsch,                        Ver. Vagner Oliveira, 

Presidente do Legislativo Ibirubense.   Secretário do Legislativo. 
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