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Aos  seis  (06) dias do mês de  março do ano dois mil e dezoito, na Sede 
do Poder Legislativo, foi realizada a primeira (1ª) Sessão Solene da 
Segunda Sessão Legislativa - 17ª Legislatura, da Câmara Municipal de 
Lajeado. Presentes os seguintes Vereadores: Ederson Fernando Spohr, 
Paulo Adriano da Silva, Arilene Maria Dalmoro, Sérgio Miguel Rambo, 
Sérgio Luiz Kniphoff, Eloede Maria Conzatti, Ildo Paulo Salvi, Mariela 
Portz, Ernani Teixeira da Silva, Waldir Blau, Carlos Eduardo Ranzi,   
Antônio Marcos Schefer, Fabiano Bergmann, Waldir Sérgio Gisch e 
Mozart Pereira Lopes. Verificada a presença do número regimental o 
Senhor Presidente  Ederson Fernando Spohr abriu os trabalhos invocando 
o nome de Deus. A Secretária da Mesa Vereadora Arilene Maria 
Dalmoro,  leu um texto da Sagrada Escritura. Em seguida o Senhor 
Presidente Ederson Fernando Spohr lembrou o objetivo da Sessão 
SOLENE: Entrega  da Comenda Doutora Regina Aesse Nöthen à Senhora 
LÍRIA MARIA ZART JACQUES. Convidou as seguintes autoridades para 
fazerem parte da Mesa Oficial: Senhora LÍRIA MARIA ZART JACQUES – 
homenageada;  Senhor  WILSON HAUSSEN JAQUES  esposo da 
homenageada e Senhor MARCELO CAUMO - Prefeito Municipal.  O 
Senhor Presidente da Câmara de Vereadores saudou as demais 
autoridades presentes ou representadas, dirigentes de entidades, 
familiares da homenageada,  imprensa e público em geral e convidou a 
todos para a execução do Hino Nacional Brasileiro. O Senhor Presidente 
da Casa solicitou a Secretária da Mesa que procedesse a leitura de um 
breve relato da trajetória da Senhora Liria Maria Zart Jacques. Na 
continuidade usou a palavra o Vereador Ernani Teixeira da Silva 
proponente da homenagem que falou que, essa é uma singela 
homenagem à Líria, por tudo que ela já participou e participa até os dias 
de hoje. “Grandes mulheres sempre existiram e a dona Líria é a prova 
disso. Essa homenagem não é só minha, apenas fui o proponente, tenho 
certeza que é de todos os vereadores que aqui estão e da cidade inteira de 
Lajeado.” Convidou a Senhora Líria Maria Zart Jaques, para fazer uso da 
palavra: Emocionada com a homenagem, Líria Jacques afirmou, durante 
o seu discurso de agradecimento, que o seu desejo é para que todas as 
mulheres se sentissem homenageadas durante a Semana da Mulher. 
“Sempre podemos fazer alguma coisa para alguém, em algum lugar, e 
isso devemos levar para as nossas vidas. Esse prêmio eu estendo a todas 
as mulheres que desempenham as atividades nos mais diversos setores.” 
 
 



Antes de dar início ao seu discurso, o prefeito municipal, Marcelo Caumo 
fez questão de chamar o ex-prefeito Luis Fernando Schmidt para que o 
mesmo também pudesse dizer algumas palavras para aquela que é mãe 
de Vilsinho, com quem Schmidt dividiu o Governo e esteve mais próximo 
da família Jacques. Caumo fez questão de elencar todas as qualidades da 
homenageada. “Grande batalhadora, que representa fielmente a luta da 
mulher de Lajeado, do Rio Grande do Sul, por todos os feitos que fez pela 
nossa comunidade.” Na opinião do prefeito, os maiores atributos de dona 
Líria é saber liderar equipes com o seu jeito meigo, doce e com suas 
palavras simples. “Que possamos compartilhar dessa sabedoria por 
muitos e muitos anos”, finalizou. Agradecido pela lembrança do prefeito 
Marcelo Caumo, Schmidt reconheceu que não estava preparado para a 
fala, mas que é sempre um prazer ter a oportunidade de falar da amiga 
Líria Jacques. “A gente não precisa ser bravo para ser firme. A senhora é 
boa, meiga, firme e sabe liderar equipes. Poder falar nesse momento 
significa falar de uma mulher especial, que tem ao lado um homem 
especial, que tem uma família especial. Tens um comportamento 
extraordinário de mãe, tia e avó”,  finalizou. O Senhor Presidente 
convidou a Senhora Helena, Esposa do proponente desta homenagem 
para  fazer a entrega de um buque de flores a Senhora Líria Jaques.  
Convidou a todos os Vereadores, Prefeito Municipal para fazer a entrega  
Oficial da Comenda Dra. Doutora Regina Aesse Nöthen. O Senhor 
Presidente agradeceu a presença das demais autoridades presentes, 
Dirigentes de entidades, Prefeito, Vereadores, familiares imprensa  e 
demais pessoas  presentes a Sessão e encerrou os trabalhos da presente 
Sessão Solene invocando a proteção de Deus.  E,  para   constar,   lavrou-
se  a  presente  Ata,  que  depois  de  lida  e  aprovada,  será  assinada  
pelo  Senhor  Presidente,  Vice - Presidente e Secretária da Mesa.  Lajeado,   
06 de março de 2018 
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