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ATA Nº 2.150/2021 – DA TERCEIRA SESSÃO SOLENE DO PRIMEIRO PERÍODO 

LEGISLATIVO DA DÉCIMA SEXTA LEGISLATURA, em 01.10.2021. 

Ao primeiro dia do mês de outubro do ano de dois mil e vinte e um, nas dependências da Câmara de 

Vereadores de Ibirubá, às dezenove horas e cinco minutos, foi constatada a presença dos Vereadores 

(as): Maria Ilani Henkes Lamb, integrante 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 vereadora Lorena Couto Metz esteve ausente por motivo de 

saúde. Na ocasião realizou-se uma Sessão Solene destinada a homenagear pessoas idosas, ocasião em 

que foram homenageadas onze (11) pessoas acima de 60 anos, de reconhecido destaque na sociedade, 

como forma de reconhecimento aos relevantes serviços prestados à comunidade do nosso Município, 

contribuindo para o desenvolvimento de Ibirubá. A Presidente cumprimentou todos os presentes e 

conforme convocação feita anteriormente iniciou a Sessão Solene. De imediato a Presidente, 

vereadora Jaqueline B. Winsch, convidou para fazer parte da Mesa Oficial o Excelentíssimo Senhor, 

ABEL GRAVE, Prefeito Municipal de Ibirubá; o Excelentíssimo Senhor CARLOS GOMES, 

Deputado Federal; e a Ilustríssima Senhora DENISE HILGERT, Coordenadora do Projeto 

CONVIVER, neste ato representando a Secretária Municipal do Trabalho, Assistência Social e 

Habitação. Em seguida a Presidente convidou todos os presentes para a execução do Hino Nacional. 

Dando continuidade a Presidente, realizou a apresentação dos (as) homenageados (as) da solenidade: 

Sr. Adão Teodorico Vieira, indicado pela vereadora Jussara Rodrigues de Andrade; Sr. Derci 

Aloisio Theisen, indicado pelo vereador Zalo Bueno Gomes da Silva; Sr. Edgar Welzel, indicado 

pela vereadora Gesmari Inêz Jandrey; Srª. Elvira Luiza Wojahn Klesener, indicada por mim, 

vereadora Jaqueline Brignoni Winsch; Srª. Emília Guedes Bento, indicada pela vereadora Lorena 

Couto Metz; Sr. Francisco Altamiro Alves De Souza, indicado pelo vereador Gabriel de Jesus; Srª. 

Gilda Fior dos Santos, indicada pelo vereador Vagner Oliveira; Sr. João Carlos Andrade de 

Medeiros, indicado pela vereadora Maria Ilani Henkes Lamb; Sr. Libório Müller, indicado pelo 

vereador Gustavo Roberto Schroeder; Sr. Osmar Natalino Pedrotti, indicado pela vereadora Patrícia 

Sandri; Sr. Renato Martins das Chagas, indicado pela vereadora Dileta de Vargas Pavão das 

Chagas. Dando sequência o Secretário Vagner registrou e agradeceu a presença do Sr. Celso Endres, 

Secretário Municipal da Fazenda; Srª. Nelci Elsa Kanitz, ex-vereadora e Presidente desta Casa no ano 

de 2010, proponente desta Sessão Solene; do Sr. Carlos Jandrey, ex-Prefeito Municipal; Srª Irmga 

Welzel, Vice-Presidente do Conselho Municipal do Idoso; dos servidores públicos municipais; dos 

familiares e amigos dos homenageados (as); da imprensa e demais convidados. Dando continuidade a 

Presidente fez a leitura de um pequeno histórico desta Sessão Solene: A Sessão Solene em 

homenagem às pessoas idosas foi instituida através da Resolução nº 006/2006, oriunda do Projeto de 

Resolução nº 007/2006, de autoria da ex-vereadora Nelci Elsa Kanitz, o qual foi aprovado por 

unanimidade na sessão ordinária do dia 09 de outubro de 2006. As pessoas consideradas idosas, para 

efeitos da Lei, ou de terceira idade como são denominadas as pessoas a partir dos sessenta anos de 

idade, muito tem contribuído nestes sessenta e seis (66) anos de emancipação política e 

administrativa de Ibirubá. Para reconhecer o trabalho prestado ao nosso Município, é de vital 

importância homenageá-las em vida, para que possam se sentir valorizadas e gratificadas. A 

homenagem que estamos prestando nesta noite consideramos justa, pois são pessoas que, de uma 

forma ou de outra, auxiliaram na construção da história do nosso Município e por isso, muito temos a 

lhes agradecer. A Presidente também informou às pessoas presentes que quisessem agraciar aos 

homenageados com alguma lembrancinha ou cumprimentá-los, que poderiam fazer isto após o 
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encerramento da sessão. Na sequência a Presidente anunciou o início da leitura dos currículos dos 

(as) homenageados (as), que gentilmente foram feitas pelo assessor de imprensa da Prefeitura 

Municipal, Sr. Luís Knoff Júnior, seguindo uma ordem alfabética, sendo que após cada leitura foi 

procedida a entrega dos troféus de homenagem, assim como o pronunciamento do vereador (a) que 

indicou e fez a entrega do troféu. O Secretário Vagner realizou a leitura do texto contido nos troféus 

de homenagem: A Câmara Municipal de Vereadores de Ibirubá tem a honra de prestar homenagem a 

Vossa Senhoria, pela passagem do “Dia do Idoso”. Registramos o reconhecimento desta Casa 

Legislativa pelos relevantes serviços prestados à comunidade ibirubense. Ibirubá (RS), 1º de outubro 

de 2021. “A longevidade é uma dádiva”. Ver. Jaqueline B. Winsch - Presidente; Ver. Vagner 

Oliveira – Secretário, e assinou também o vereador (a) proponente. Leitura do primeiro currículo do 

Sr. Adão Teodorico Vieira, indicado pela vereadora Jussara Rodrigues de Andrade, a qual fez a 

entrega do troféu, e em seguida fez seu pronunciamento: Cumprimentou a todos de uma forma 

emocionada. Referiu-se ao senhor Tiete, como é carinhosamente chamado o seu Adão Teodorico 

Vieira, seu homenageado, uma pessoa simples e pura de coração. Falou de seu orgulho em falar do 

servidor público, de sua dedicação no serviço da vassoura, causando uma boa impressão de limpeza 

na cidade e no calçamento da cidade, calçando. Agradeceu ao seu Adão pelos serviços prestados, um 

cidadão que honra a comunidade e encerrou agradecendo a Deus e parabenizando seu tio pela 

educação e serviços prestados para a comunidade. Segundo currículo do Sr. Derci Aloisio Theisen, 

indicado pelo vereador Zalo Bueno Gomes da Silva, o qual fez a entrega do troféu, e em seguida 

faça seu pronunciamento: Cumprimentou a todos. Falou de seu homenageado Derci Aloisio Theisen, 

que é carinhosamente chamado de Techa. Emocionado relembrou que conhecia desde criança, 

trabalharam juntos no ano de mil novecentos e oitenta e quatro, no lavador do Getúlio, e colocou de 

seu orgulho por conhecê-lo, assim como toda a sua família, e da importância que sempre ele teve, 

disse do orgulho em poder prestar essa homenagem, sendo de coração. Terceiro currículo do Sr. 

Edgar Welzel, indicado pela vereadora Gesmari Inêz Jandrey, a qual fez a e entrega do troféu, e 

em seguida realizou sua manifestação: Cumprimentou a todos. Iniciou falando de uma conversa com 

seu homenageado Edgar Welzel, ainda no mês de abril, onde teve uma grata surpresa com a riqueza 

de sua história, citando dentre várias, a participação no primeiro plebiscito de emancipação de 

Ibirubá, participação como voluntário na primeira campanha para primeira eleição do Município, foi 

motorista da carroça do senhor Edmundo Roewer, candidato a Vice-Prefeito na época, contribuiu 

também para alfabetização na construção de oito escolas no interior, através da sua profissão de 

construtor, ajudando na transformação de muitas famílias de nosso Município. Agradeceu ao seu 

Edgar por aceitar o convite, dizendo sentir-se honrada por poder prestar essa homenagem e contar a 

história de sua vida. Encerrou parabenizando a todos os idosos pelo seu dia comemorado no dia de 

hoje, primeiro de outubro. Quarto currículo da Srª. Elvira Luiza Wojahn Klesener, indicada pela 

vereadora Jaqueline Brignoni Winsch, a qual pediu licença para fazer a entrega do troféu, e na 

sequência fez seu pronunciamento: Cumprimentou a todos. Falou de sua emoção e alegria em prestar 

esse reconhecimento aos idosos que estão sendo homenageados nesta noite, falou do papel nobre dos 

homenageados, pois estão representando todos os idosos do Município. Disse também que poderia 

falar um pouquinho de cada um, mas que o momento lhe reserva a falar de sua homenageada, a dona 

Elvira Luiza Wojahn Klesener, a qual estima muito, uma pessoa maravilhosa que faz parte de sua 

vida, a qual conheceu enquanto trabalhava a Secretaria da Assistência Social, sendo uma senhora 

reservada, mas muito participativa, que realiza um belo trabalho no Conselho Municipal da Pessoa 

Idosa, atuante há muitos anos, citou a representação na Conferência Estadual do Idoso. Falou também 

sobre o trabalho junto a OASI, onde construiu um vasto circulo de amizades, tendo também uma 

família maravilhosa, que reconhecem na figura de sua mãe e esposa uma grande mulher, uma pessoa 
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do bem, que apesar dos momentos de dificuldades, entre elas um sinistro, quando o fogo arrasou com 

sua casa, e no relato em que a vereadora esteve em visita, a dona Elvira disse que estavam bem, que 

iriam erguer a cabeça e reconstruir tudo, o que trouxe uma admiração ainda maior pela pessoa da 

Dona Elvira. Encerrou deixando seus parabéns e falando de sua honra em poder estar prestando essa 

homenagem, devido ao carinho especial que tem pelos idosos. Quinto currículo da Srª. Emília 

Guedes Bento, indicada pela vereadora Lorena Couto Metz. Devido a ausência da vereadora 

Lorena, a Presidente convidou o Prefeito Municipal Abel Grave para fazer a entrega do troféu e 

posteriormente convidou a vereadora Jussara para ler uma mensagem escrita pela ver. Lorena: Por 

motivos de saúde a vereadora Lorena não pode comparecer. Por isso, em nome dela, cumprimentou a 

todos mais uma vez e trouxe a mensagem da vereadora Lorena. “Dona Emília Guedes Bento, pessoa 

que merece toda a dedicação, amor, carinho, pois sempre foi uma guerreira, construiu sua família em 

uma base sólida. Falou de sua admiração e do quanto é especial, estando sempre pronta para estender 

sua mão amiga para todos que dela precisarem, e colocou que é com muito carinho que faz nesta 

noite esta homenagem a dona Emília, com muito carinho”. Sexto currículo do Sr. Francisco 

Altamiro Alves de Souza, indicado pelo vereador Gabriel de Jesus, o qual fez a entrega do troféu, e 

em seguida fez seu pronunciamento: Cumprimentou a todos, em especial ao seu homenageado o 

senhor Francisco Altamiro Alves de Souza. Iniciou relatando que seu interesse na política se deve 

muito ao tempo em que havia uma disputa entre eles, onde participava dos comícios, desde guri, uma 

disputa muito forte entre os partidos PDS e PMDB, sendo um instinto para seguir na vida pública. 

Sua homenagem se dá por ser da mesma comunidade, sendo o seu Altamiro uma figura participativa, 

tanto na comunidade como também no Esporte Clube Águia Branca, assim como pelo Município, 

nos dois mandatos como vereador e presidente desta Casa Legislativa, sendo uma homenagem justa, 

de coração, e por merecimento. Sétimo currículo da Srª. Gilda Fior dos Santos, indicada pelo 

vereador Vagner Oliveira, o qual fez a entrega do troféu, e em seguida realizou sua manifestação: 

Cumprimentou a todos. Iniciou agradecendo a Deus e dizendo do seu orgulho por poder contemplar 

os feitos realizados por esta geração que está sendo homenageada nesta noite, e de uma forma 

especial a sua homenageada dona Gilda Fior dos Santos, que se dedicou por muito tempo a cuidar 

das pessoas com suas tarefas no antigo Hospital Santa Helena, como também no Hospital Annes 

Dias. Falou que dona Gilda é uma pessoa sempre com um sorriso no rosto e pronta a ajudar quem 

necessitasse, não importando o horário em que chegasse, descreveu do seu orgulho por ter uma 

moradora tão especial no seu bairro. Agradeceu pela contribuição pelo bairro e por estar sempre 

próxima a sua família, uma singela homenagem de coração. Oitavo currículo do Sr. João Carlos 

Andrade de Medeiros, indicado pela vereadora Maria Ilani Henkes Lamb a qual realizou a entrega 

do troféu, e em seguida fez seu pronunciamento: Cumprimentou a todos. Iniciou dizendo do orgulho 

em poder homenagear o seu Carlão, como é carinhosamente chamando o seu homenageado o senhor 

João Carlos Andrade de Medeiros, ao qual tem um carinho especial que estende a toda a sua família, 

um homem que se dedica a família, além de ter muita criatividade na realização de atividades de 

marcenaria. Trouxe a sua emoção e admiração pela pessoa do seu Carlão, por tudo que é e também 

por tudo o que já fez, um exemplo de pai, marido e avô. Encerrou agradecendo ao seu Carlão por ter 

aceitado o convite, e desejou uma boa noite. Nono currículo do Sr. Libório Müller, indicado pelo 

vereador Gustavo Roberto Schroeder, o qual fez a entrega do troféu, e em seguida fez seu 

pronunciamento: Cumprimentou a todos. Iniciou relacionando que quando o Deputado Carlos Gomes 

tinha seus quatro anos, Ibirubá elegia um prefeito visionário, e através do setor de obras realizavam 

um projeto de reestruturação na cidade na parte de saneamento, e para chefiar as obras foi escolhido 

no quadro de funcionários, pelo Prefeito Neri Zeilmann, o senhor Libório Müller, seu homenageado 

da noite, que comandou uma das grandes obras do Município, continuando como chefe da cidade no 
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mandato sequente com o Prefeito Olando Kanitz. Relatou que o seu Libório foi até hoje o melhor 

chefe de cidade que o Município já teve, por isso agradeceu pelo grande aprendizado que teve com 

ele. Colocou também das coincidências da vida, por seu homenageado ter sido acometido por um 

câncer e ter vencido essa batalha, assim como ele, e encerrou desejando uma boa noite a todos. 

Décimo currículo do Sr. Osmar Natalino Pedrotti, indicado pela vereadora Patrícia Sandri, a qual 

fez a entrega do troféu, e em seguida fez seu pronunciamento: Cumprimentou a todos. Iniciou citando 

a frase descrita na placa recebida “a longevidade é uma dádiva”, uma frase cheia de amor, assim 

como, segundo a vereadora, os homenageados desta noite, que trabalharam arduamente e escolheram 

o município de Ibirubá para formar suas famílias. Em seguida, colocou de sua honra e admiração em 

poder homenagear o senhor Osmar Pedrotti, e disse do reconhecimento pelo tanto que todos os 

escolhidos fizeram pelo Município e encerou desejando uma boa noite a todos. Décimo primeiro 

currículo do Sr. Renato Martins Das Chagas, indicado pela vereadora Dileta de Vargas Pavão das 

Chagas, a qual fez a entrega do troféu, e em seguida realizou seu pronunciamento: Cumprimentou a 

todos. Iniciou falando de seu homenageado o senhor Renato Martins das Chagas, que há mais de 

quarenta anos entrou para a família, sendo sua nora. Um ser humano de bom coração, com uma linda 

história de vida, um pai, esposo e avô exemplar, um orgulho para seus filhos. Citou Cícero e colocou 

que “a história era de mostrar um projeto de vida, com essa expressão Cícero disse: que por meio dos 

exemplos do passado, dos sofrimentos e sucessos, e de grandes feitos podemos extrair lições” e 

colocou que é através das lições do seu Renato e que a família se mantem unida. Colocou de sua 

admiração pelos idosos, que já atuou de forma voluntária e que recentemente aprovou um projeto de 

lei, o “Junho Violeta” que é para a proteção dos idosos. Agradeceu ao seu Renato por poder prestar 

essa linda homenagem, uma pessoa da família, que deve receber sim sempre as melhores 

homenagens. Agradeceu pela flor recebida do seu Adão, através da vereadora Jussara, e encerrou 

deixando um beijo carinhoso a todos os homenageados. A Presidente agradeceu o Júnior - assessor 

de imprensa da Prefeitura, pela disponibilidade e colaboração na leitura dos currículos; e anunciou o 

início de um momento cultural... De imediato convidou o talentoso jovem Kauã Felipe Barbosa 

para prestar sua homenagem, tocando e cantando as músicas: Tocando em frente; e Querência 

Amada. Posteriormente a Presidente agradeceu o Kauã por ter abrilhantado a noite com sua belíssima 

apresentação. Dando continuidade, a Presidente convidou para fazer seu pronunciamento a 

Ilustríssima Senhora DENISE HILGERT - Coordenadora do Projeto CONVIVER, neste ato 

representando a 1ª Dama e Secretária Municipal do Trabalho, Assistência Social e Habitação: 

Cumprimentou a todos. Iniciou lembrando do dia do idoso, comemorado neste dia, primeiro de 

outubro, colocou de sua satisfação em poder trabalhar, servir e conviver com todos, nos longos anos 

nos grupos de idosos. Falou de sua felicidade em poder rever muitos, e disse que a homenagem é de 

merecimento, que chegar nesta idade é devido a ter trilhado uma longa estrada. Encerrou desejando 

boa noite a todos. Dando seguimento a Presidente convidou para deixar sua mensagem o 

Excelentíssimo Senhor CARLOS GOMES, Deputado Federal: Cumprimentou a todos. Trouxe em 

sua fala que, por coincidência, havia selecionado a letra da música de Almir Sater, que foi 

apresentada e bem propícia para este momento, a qual diz que “cada um propõe a sua própria 

história”, e nesta noite ouviu várias histórias de vida, com luta, trabalho. Relatou que o Partido 

Republicanos possui um movimento setorial Idosos Republicanos, estando no estatuto, ter políticas 

para os idosos. Parabenizou a todos os proponentes e aos homenageados, que tanto tem feito por 

todos, se tornando representante de toda uma cidade, Estado ou até País. Encerrou desejando a 

benção de Deus, e que todos aproveitem essa dádiva de sempre poder comemorar em família. Dando 

continuidade o Presidente convidou o Excelentíssimo Senhor ABEL GRAVE, Prefeito Municipal, 

para fazer seu pronunciamento: Cumprimentou a todos. Falou que o Deputado está no Município em 
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um momento ideal, pois as potencialidades do nosso Município provêm dos idosos, representados 

pelos onze homenageados da noite. Observou que todos ainda se preocupam com nosso Município, 

pois quase todos ainda lhe fazem pedidos de melhorias. Cumprimentou a imprensa e os funcionários 

públicos presentes. Também registrou a presença da ex-vereadora Nelci Elsa Kanitz, proponente 

desta Sessão Solene, e também cumprimentou o ex-Prefeito e ex-vereador Carlos Jandrey. Falou que 

concorda com o jovem Kauã, quando ele falou que nenhum livro traz o conhecimento que tem um 

idoso, o problema é acessar essas informações, ter tempo para sentar e conversar com nossos idosos, 

e isso é um desafio, ouvir e aprender o que eles têm para nos ensinar, para que projetos não sejam 

levados embora. Falou de lembranças da infância e da calma e serenidade do Sr. Célio, marido da 

dona Elvira. Desejou que eles possam continuam nos dando informações e norteando nossos passos, 

mostrando de que forma devem fazer, pois eles aprenderam com os erros e as falhas, e agora 

possuem o dom de ensinar, sendo que queremos ser humildemente seus alunos. Para finalizar os 

pronunciamentos, a Presidente convidou o Sr. JOÃO CARLOS ANDRADE DE MEDEIROS, para 

fazer seu pronunciamento, em nome de todos os homenageados (as) desta noite: Cumprimentou a 

todos. Agradeceu a oportunidade de estar representando todos os homenageados e disse que pra eles 

é um orgulho serem lembrados e homenageados nesse dia tão especial que é o dia do idoso. Falou 

que este momento ficará marcado na memória e no coração de todos. Agradeceu as famílias que 

estavam presentes lhes prestigiando e valorizando, pois para eles isso é muito importante. Falou que a 

velhice é um prêmio e uma bênção. Feliz daquele que tem o amor e o cuidado de sua família, pois 

todos precisam de amor, carinho e atenção. Encerrou agradecendo e desejando um feliz dia do idoso! 

A Presidente agradeceu o seu Carlão pela sua manifestação e informou aos interessados em adquirir 

fotografias deste evento para se dirigirem até a Foto Arte, agradecendo a disponibilidade do seu 

Varguinhas. A Presidente falou ainda: “Ser idoso é saber olhar a vida com olhos de quem já tem 

experiência e história o suficiente para conseguir extrair o que há de melhor em cada situação. 

Quantas histórias guardadas, quantos momentos marcantes e quanta experiência de vida! Que bom 

sentar ao lado de um idoso, ouvir suas histórias e, principalmente, ver como ele acompanhou todas as 

mudanças e abvanços de tudo que hoje faz parte das nossas vidas e da nossa sociedade. Ter idoso ao 

nosso lado é uma grande oportunidade de aprendermos com essas pessoas que tem tanto para 

compartilhar e ensinar. Essa é a mensagem que eu, Presidente Jaqueline, e todos os demais 

vereadores queremos deixar aos homenageados. Parabenizá-los pela bela trajetória de vida e desejar 

muita saúde e alegrias, hoje e sempre!”. Posteriormente a Presidente convidou todos os presentes 

para a execução do Hino Rio Grandense. Em seguida a Presidente agradeceu a presença de todos os 

idosos, familiares, amigos, autoridades, imprensa, e da comunidade que acompanhou esta solenidade 

através da internet. Agradeceu também os servidores e assessores da Casa Legislativa pelo trabalho 

realizado, e desta forma encerrou a Sessão Solene de homenagem às pessoas idosas, às vinte e uma 

horas e dez minutos (21h10min.), solicitando para que todos permanecessem no Plenário para 

cumprimentos e fotos. 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 pelo Senhor Presidente.   

 

 

 

 

Ver. Jaqueline Brignoni Winsch,    Ver. Vagner Oliveira, 

Presidente do Legislativo Ibirubense.           Secretário do Legislativo. 

 


