
ATA N.o 26/2008
DA 1.a SESSÃO PLENÁRIA SOLENE DE 2008

f. 1 de 1

Data: 21 de julho de 2008.
Hora: 18 horas.
Local: Plenário Vox Populi.
Vereadores presentes: Carlito Schiefelbein (PSDB), Claudete Hoffmann (PDT), Dário Geis 
(PFL), Ismael Müller (PP),  Pedro de Lima (PDT),  Márcio Halberstadt (PDT), Sandro Goltz 
(PMDB), Valério Trebien (PMDB) e Vilson Dias (PP).
O senhor Presidente informou que a sessão solene destinava-se a entregar o título de Mérito 
Comunitário ao senhor Ivo Darcilo Jann.  A convite  do senhor Presidente, os irmãos Valcir 
Graebner  e  Delmar  Graebner  executaram  o  Hino  Nacional  Brasileiro.  Após,  o senhor 
Presidente  disse  que a atuação do senhor Ivo Darcilo  Jann na comunidade fez a  Câmara 
Municipal homenageá-lo e parabenizou o Vereador Dário Geis pela iniciativa. A pedido do 
senhor Presidente o senhor Secretário apresentou a tramitação da proposição que concedeu a 
homenagem e sua justificativa. A seguir, a convite do senhor Presidente, o Vereador Dário 
Geis  entregou  a  medalha  de  Mérito  Comunitário  ao  homenageado e  o  senhor  Presidente 
entregou-lhe o diploma de Mérito Comunitário. O Vereador Dário Geis, autor da proposição, 
saudou o homenageado dizendo que seu nome já fazia parte da história de Agudo; justificou a 
homenagem dizendo que sua atuação profissional deixou marcas na cidade e gerou muitos 
empregos; disse que seu espírito humanitário se concretizava como membro da direção da 
Associação Hospital  Agudo, no momento como Provedor,  e que o seu caráter,  de nobres 
ideais, foi forjado em sua formação militar. Após, o senhor Ivo Darcilo Jann agradeceu pela 
homenagem dizendo que outras pessoas deviam se envolver na comunidade, pois a busca da 
felicidade  deviar  ser  coletiva;  disse  que  os  benefícios  seriam  usufrídos  pela  própria 
comunidade, mesmo que cada contribuição fosse tímida, que devia-se cumprir bem as tarefas 
assumidas de modo voluntário e que a comunidade devia facilitar a colaboração; disse que 
muitas pessoas sentiam-se felizes por ajudar, sem esperar compensações, e que o voluntariado 
incluia muitas iniciativas de várias áreas; disse que a solidariedade era um aspecto do trabalho 
voluntário também visto no trabalho comunitário e que o bem comum era uma premissa de 
ambos; disse que todos os homens nasciam bons, mas que o sentimento de doação estava 
escasso; disse que nada recebia pelo seu trabalho, que aquele homenagem devia ser estentida 
a todos aqueles que o ajudavam e conclamou a todos a ajudarem a comunidade. Encerrando a 
sessão, a convite do senhor Presidente, todos cantaram os Hinos do Rio Grande e de Agudo. 

Agudo, 21 de julho de 2008.

Ver. Vilson Dias
Secretário

Ver. Pedro de Lima
Presidente


