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Aos três  (03) dias do mês de março do ano dois mil e vinte, na Sede do Poder 
Legislativo, foi realizada a primeira (1ª) Sessão Solene da Quarta Sessão 
Legislativa - 17ª Legislatura, da Câmara Municipal de Lajeado. Presentes os 
seguintes Vereadores: Lorival Ewerling dos Santos Silveira, Sérgio Luiz 
Kniphoff, Carlos Eduardo Ranzi, Anthony Christian Rempel,  Paulo Adriano da 
Silva, Antônio Nilson José do Arte,  Ildo Paulo Salvi, Mariela Portz, Ernani 
Teixeira da Silva, Antônio Marcos Schefer, Waldir Sérgio Gisch e Arilene Maria 
Dalmoro. Não compareceram os Vereadores Waldir Blau, Ederson Fernando 
Spohr e Adi Cerutti. Verificada a presença do número regimental o Senhor 
Presidente Lorival Ewerling dos Santos Silveira abriu os trabalhos invocando o 
nome de Deus. O Secretário da Mesa Vereador Carlos Eduardo Ranzi,  leu um 
texto da Sagrada Escritura. Em seguida o Senhor Presidente lembrou o objetivo 
da Sessão SOLENE:  “Homenagem aos 115 anos do Rotary Internacional”, 
pronunciamento anexo.  Presidente convida as seguintes autoridades para 
fazerem parte da Mesa Oficial: Senhor LUIZ CELESTE DE ROQUE FORNARI 
FASSINA- Governador do Distrito 4700 e sua esposa a Senhora Isolde Inês 
Fassina; Exmo Senhor MARCELO CAUMO,  Prefeito Municipal. O Senhor 
Presidente fez uma saudação as demais autoridades presentes ou 
representadas, Integrantes dos Rotarys, dirigentes de entidades, secretários 
municipais,  imprensa e público em geral e convidou os Integrantes do 
Programa Adolescente Legal com Música da Alsepro para a execução do Hino 
Nacional Brasileiro. O Senhor Presidente passou a palavra para a Senhora 
DIANE SORDI, Diretora de Protocolo de Integração para dar continuidade aos 
trabalhos da presente Sessão Solene. A Diretora de Protocolo leu uma 
mensagem do que é o Rotary e na continuidade foi exibido um vídeo 
Institucional. Seguindo usou a palavra a Senhora Camila Blat Mirapalhete, 
Presidente do Rotary Club de Lajeado Integração: “Nossas ações, sempre de 
acordo com o nosso tamanho e nossas possibilidades, são pautadas pela 
objetividade e resultados rápidos. Ainda somos o menor clube de Rotary de 
Lajeado, mas não temos a pretensão de ser o maior, mas, sim, temos o objetivo 
de sermos conhecidos como um clube dinâmico, inovador e criativo.” Fez seu 
pronunciamento o Senhor Evanir Diehl Presidente do Rotary Club Engenho: 
“Temos orgulho em fazer parte desta tão conceituada e respeitosa organização 
internacional e através dela, baseados em seus princípios e valores éticos, poder 
realizar o nosso trabalho voluntário em prol da comunidade lajeadense. 
Ajudando, dessa forma, a termos uma sociedade ou pelo menos uma parte dela 
um pouco menos necessitada e vulnerável. ”Usou a palavra o Senhor Antônio 
Scussel, Presidente do Rotary Club de Lajeado “O Rotary Club de Lajeado 
completará agora, no dia 15 de maio, 65 anos. E eu quero sintetizar a minha fala 
homenageando os rotarianos de hoje, prospectando os rotarianos de amanhã, 
mas fundamentalmente prestando uma homenagem muito forte aos 26 
rotarianos que iniciaram essa caminhada em Lajeado.” Foram convidados 
representantes de três instituições para relatarem o trabalho do Rotary em suas 



entidades: Diretora da Escola Estadual São João Bosco, Loiva Crestani: “O 
Rotary simplesmente faz o que muitos governos deixaram de fazer. Somos uma 
escola que teve muitos projetos feitos pelo Rotary, que nos proporcionou 
momentos especiais, que talvez jamais alguém poderia proporcionar a nossas 
crianças.”Assessor de Planejamento do Hospital Bruno Born, Roque Specht: 
“Jamais tínhamos conseguido um recurso tão grande como o do Rotary e fomos 
direto avisar a equipe da UTI sobre a compra dos equipamentos; a alegria foi 
grande. Toda vez que uma vida é salva já vale todo o investimento.” Presidente 
da SLAN,  Leodir Degasperi: “Parabéns e muitas bênçãos aos senhores 
rotarianos pelos 115 anos, pois isso é uma longa trajetória. O Rotary Club 
Lajeado completa 65 anos e eu sei o quanto isso dignifica o nosso trabalho e o 
quanto nós temos de responsabilidades.” Continuando usou a palavra o 
Governador do Distrito 4700, Luiz Celeste de Roque Fornari Fassina: “A 
fundação rotária ajuda a financiar atividades humanitárias que vão desde ações 
locais a projetos internacionais. Nesses 65 anos de Rotary, podemos destacar o 
trabalho, a doação, a pujança, a integração, o entrosamento, a parceria, a ajuda 
mútua, a cooperação e a convivência harmônica e irmanada”.Na sequencia foi 
homenageado o companheiro rotariano pelos seus 50 anos de atuação 
dedicados ao Rotary o Senhor Donald Sebastião Johann, que recebeu um 
troféu.Usou a palavra o Senhor Prefeito Municipal: “Nessa noite a gente tem a 
comprovação que onde os rotarianos encostam a mão semeiam o amor. Seja na 
SLAN, seja na Adefil, seja na Alsepro, seja na São João Bosco, seja em qualquer 
canto da cidade”. O Senhor Presidente convidou os Integrantes do Programa 
Adolescente Legal com Música, da Alsepro para o Canto do Hino Rio-
Grandense.Continuando foram convidados os Senhores Vereadores, Prefeito 
Municipal,  para fazerem a entrega Oficial de uma Placa ao Rotary Club 
Lajeado. O Senhor Presidente agradeceu a presença das autoridades, 
integrantes dos Rotarys e demais pessoas presentes a Sessão Solene e encerrou  
os  trabalhos  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 Secretário da Mesa. Lajeado,  03 de março de  
2020. 
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