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ATA Nº 021/2022 – SESSÃO SOLENE REALIZADA EM 10 DE AGOSTO 

DE 2022 – Às dezenove horas e dez minutos do dia dez de agosto do ano de dois 

mil e vinte e dois reuniram-se em Sessão Solene, os Vereadores da Câmara 

Municipal de Ipê – RS, Nona Legislatura, na Sala de Sessões Osmar Vargas dos 

Santos, tendo como escopo a comemoração ao Dia Municipal da Cultura e da Paz 

e homenagem aos Senhores Irineu Marcon e Olivir Marcon, conforme Lei 

Municipal n° 997/2005. A Mestre de Cerimônia Senhora Patrícia Brollo Duarte 

saudou aos presentes, cumprimentando e convidando para ocuparem os seus 

lugares os Senhores Vereadores: Alecir Benetti, Carlos Antônio Zanotto, Ivar 

Guerra, Luciana Gallio Paim e o Secretário da Mesa Diretora Vereador Valdir 

Pereira Bueno, os Vereadores Alan Turmina Lazari e André Parisotto não 

estiveram presente por compromisso previamente agendado. Prosseguindo, foi 

composta a Mesa Principal, sendo convidados a fazerem parte: Vice-Prefeito 

Municipal Senhor josé Mário Grazziotin; Vice-Presidente da Mesa Diretora 

Vereadora Valter Luiz Parizotto; e a Presidente da mesa Diretora Vereadora 

Fabiana de Fátima Cemin. Em seguida os homenageados da noite Senhores Irineu 

Marcon e Olivir Marcon foram convidados a ocuparem os seus lugares na mesa 

principal. A Presidente da Câmara Municipal, Vereadora Fabiana de Fátima 

Cemin procedeu à abertura oficial da presente Sessão Solene, com as seguintes 

palavras: “Invocando a proteção de Deus, declaro aberta a sessão solene deste dia 

10 de agosto de 2022, em comemoração ao Dia Municipal da Cultura e da Paz.” 

Ao mesmo tempo, convidou a todos para de pé acompanharem a execução do 

Hino Nacional Brasileiro. Após registrada a presença de autoridades do 

Município e demais pessoas presentes. A Lei Municipal n° 997 de 31 de março de 

2005, de autoria da então Vereadora Rita Márcia da Fonseca Cecatto, instituiu o 

‘Dia Municipal da Cultura e da Paz’. Desde então a Câmara de vereadores vem 

prestando homenagens a entidades e cidadãos do Município pela realização de 

algum trabalho em favor da promoção da cultura e da paz. Neste ano a comissão 

constituída para dar cumprimento a referida lei, escolheu os senhores Irineo 

Marcon e Olivir Marcon. Os integrantes da comissão deste ano são: os Senhores 

Vereadores Valter Luiz Parizotto, Luciana Gallio Paim e Alecir Benetti, 

integrantes da comissão permanente de educação, saúde, cultura, lazer, turismo e 

esporte; Senhora Claudete Araldi Reichert, representando a Secretaria Municipal 

de Educação e Cultura; Senhora Anita Magero Conte, representando o Poder 

Executivo Municipal; Senhora Cleudenir Paim Araldi, representando o Conselho 

Municipal de Educação; Senhora Gislaine Ziliotto, representando a Secretaria 

unicipal de Turismo Desporto e Lazer; e as indicações da Câmara de Vereadores 

foram a senhora Ana Maria da Silva reis e o Senhor Rogério Marcon, ambos 
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vinculados ao trabalho cultural e social de nosso município. A escolha dos 

homenageados está diretamente relacionada ao tema escolhido pela comissão: 

“As diversidades culturais e naturais por trás das lentes”. A temática foi 

trabalhada nas escolas no município. A palavra esteve à disposição do senhor 

Ilton Conte. Em seguida a Casa Legislativa agradeceu o trabalho realizado nas 

escolas através da explanação sobre a história da fotografia, além de repassar 

dicas e ideias aos alunos, a Presidente da câmara de vereadores, realizou a entrega 

de um certificado ao Senhor Ilton Conte como forma de agradecimento. Dando 

prosseguimento, os representantes das escolas Frei Casimiro Zaffonato, Leonel de 

Moura Brizola, Plácido Damiani, São João Batista de La Salle e escola São Paulo 

realizaram a apresentação da atividade e relataram sua experiência. Após os 

Senhores Vereadores realizaram a entrega dos certificados de participação das 

escolas. Na sequência realizou-se a leitura do histórico dos homenageados da 

noite. Irineo Marcon – nascido em 16 de junho de 1937, natura da Capela Nossa 

Senhora da Pompéia na Vila Segredo. Seus pais José Marcon e Maria Salvador 

Marcon, sendo o segundo filho da família de doze irmãos. Fez a primeira 

comunhão nesta capela, juntamente com outras 78 crianças. Aos 10 anos de idade 

foi com sua família morar na Capela Santo Antão também na Vila Segredo, 

trabalhavam na roça. Aos 13 anos por incentivo do tio João Marcon, a fotografia 

surgiu. Inicialmente utilizava uma máquina de tripé que usava negativa de vidro, 

uma curiosidade esses vidros depois eram utilizados para janelas. A maior 

fotografia daquela época era de 12x24 e em preto e branco. Seu primeiro trabalho 

fotográfico foi o casamento de Agostinho Righês e Vilma Parizotto Righês, 

juntamente com o de Santo Zampieri e Amália Tafarel Zampieri, na Igreja Matriz 

de Vila Segredo, vale lembrar que o transporte da época era feito a cavalo. Depois 

deste, vieram muitos outros eventos como, casamentos, batizados, primeira 

comunhão, formaturas, festas de capelas, jogos de futebol, reuniões, entre outros 

acontecimentos importantes que foram registrados pelas lentes de Irineo. Alguns 

momentos foram marcantes, como o casamento em que todos ficaram esperando 

o noivo, mas ele não apareceu. O Padre rezou a missa e todos os familiares e 

amigos foram para o banquete, mesmo sem o noivo. Em outro casamento Irineo 

foi arrumar a mesa dos noivos para então bater a foto, mas acabou derrubando um 

copo de vinho no vestido da noiva. Conforme as necessidades e mudanças foi 

atualizando-se e sempre auxiliado pela esposa Iracema magro Marcon com a qual 

casou-se no ano de 1962, tiveram4 filho: Alceu, Valdecir, josé Francisco e 

Alesxandra e 03 netos Artur, Emanuel e Enzo. Além de fotógrafo também exerce 

a função de taxista até os dias atuais. Na política atuou como Vereador do 

município de Ipê, nas 3ª e 4ª legislaturas. Olivir Marcon nasceu na Capela Nossa 
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Senhora da Pompéia, Vila Segredo, em 12 de março 1944, 3º dos 6 filhos de 

Ernesto Marcon e Josefina Lovatel Marcon, até seus 23 anos trabalhou na 

agricultura com seus pais. Frequentou as séries iniciais com uma breve passagem 

pelo Colégio Marista, em Antônio Prado. Casou-se com Orilda Magro Marcon, 

uma união que perdura há 57 anos, tiveram 4 filhos: Rogério, Valério, Rejane e 

Ronaldo. 5 netos: Abigail, Carolina, Pamela, Samanta e Ronaldo Junior, e 02 

bisnetos: Tobias e Martin. Olivir, iniciou suas atividades como fotógrafo por volta 

de 1966, pouco depois do primo Irineo ter iniciado o mesmo ofício na Vila 

Segredo, a fotografia surgiu através do tio João Marcon, também fotógrafo. Até 

os anos 1990, ainda revelava fotografias em preto em branco no seu estúdio, as 

fotos em cores eram enviadas para um laboratório fotográfico em Caxias do Sul. 

Os primeiros equipamentos foram adquiridos de seu tio João e do primo Irineo. 

no ano de 1967 mudou-se para a então Vila Ipê, para trabalhar na Indústria de 

Vidros Ipê LTDA, nos períodos de folga fazia fotos para documentos. Percebendo 

a necessidade do mercado de documentos, eventos, casamentos, crismas e 

instituição da comunhão, criou a foto Veneza, um pequeno estúdio preparado em 

sua casa para suprir a necessidade local, com o aumento da procura pelos 

serviços, sua esposa Orilda aprendeu a tirar fotos 3 x 4 e atendia no balcão, 

enquanto cuidava dos afazes domésticos. Aposentado, Olivir é um empreendedor 

nato, autodidata exerceu várias atividades: agricultor, pedreiro, fotógrafo, 

marceneiro, encanador, eletricista, administrador de empresa. Dedicado à família 

não mede esforços para ajudar no que está até mesmo além do seu alcance. Em 

1976 com seus irmãos fundou a Industria de Vidros Marcon, ativa até hoje. Além 

de cobrir os eventos sociais e religiosos, atuando até o ano de 2017, Marcon, 

como é conhecido, registrou a evolução do município das décadas de 1970 a 

2010, com um olhar atento aos detalhes, seus registros e serviços eram com 

frequência vistos nas edições quinzenais do Jornal Prisma. Destacamos as 

habilidades, importância e colaboração dos fotógrafos Irineo Marcon e Olivir 

Marcon, para o desenvolvimento cultural e histórico do Município, pois suas 

fotografias por diversas oportunidades expressaram mais do que palavras. Após 

passou-se para o pronunciamento, fazendo uso da palavra os Vereadores Alecir 

Benetti, Carlos Antônio Zanotto, Ivar Guerra, Luciana Gallio Paim, Secretário da 

Mesa Diretora Vereador Valdir Pereira Bueno, Vice-Prefeito Municipal Senhor 

José Mário Grazziotin e Vice-Presidente da Mesa Diretora Vereador Valter Luiz 

Parizotto. Em seguida o jovem Emanuel Longhi Marcon falou em nome do 

Senhor Irineo Marcon e o Senhor Rogério Marcon Falou em Nome do Senhor 

Olivir Marcon. Dando prosseguimento a solenidade a Presidente da Câmara de 

Vereadores Fabiana de Fátima Cemin juntamente com o vereador Vice-presidente 
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da Mesa Diretora Valter Luiz Parizotto e o Secretário da Mesa Diretora Vereador 

Valdir Pereira Bueno, representando os demais vereadores realizaram a entrega 

dos troféus aos Senhores Irineo Marcon e Olivir Marcon. A Presidente fez seu 

pronunciamento e agradecimentos finais. A Mestre de Cerimônia leu a seguinte 

mensagem: “Afinal, o que é a Paz? Para muitos paz é o contrário de guerra e esta 

apenas se considera na ausência de conflito. Mas, o conceito de paz é muito mais 

que a simples inexistência do conflito. Na verdade, paz é também assegurar a 

estabilidade física e emocional de todos, é garantir qualidade de vida e liberdade 

para todo ser vivo, além da atenção e cuidado tão importante ao meio ambiente. 

Mas em uma escala menor, paz é saber encontrar serenidade dentro de cada um. É 

saber apreciar as pequenas alegrias da vida, contribuir ativamente para o bem-

estar e harmonia do seu lar e do meio social, seja ele a escola, o trabalho e até 

mesmo a comunidade em que se vive. Quando se faz algo com boa intenção, 

quando atuamos pelo bem dos outros, nos aproximamos e partilhamos a paz e 

lembre-se por menor que possa parecer o seu gesto, vai fazer toda diferença!” 

Após ser entoado o Hino Rio Grandense, a Presidente da Câmara Municipal 

Vereadora Fabiana de Fátima Cemin agradecendo a proteção de Deus e a 

presença de todos, declarou encerrada a Sessão Solene do dia 10 de agosto de 

2022. O tempo de gravação da sessão, [na sua íntegra, conforme Resolução 

Legislativa nº 003/2014 foi de 01:15:59 (uma hora, quinze minutos e cinquenta e 

nove segundos), sendo lavrada a presente Ata, a qual após aprovada pelos 

Senhores Vereadores, será assinada pela Presidente e Secretário. 

 

 

_________________________                             _________________________ 

Verª. Fabiana de Fátima Cemin      Ver. Valdir Pereira Bueno 

              Presidente                  Secretário  
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