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ATA Nº 023/2012 – SESSÃO  SOLENE REALIZADA EM 23 DE 
OUTUBRO DE 2012 – Às dezenove horas e trinta minutos, do dia vinte e 
três de outubro do ano de dois mil e doze, reuniram-se solenemente os 
Vereadores da Câmara Municipal de Ipê – RS, na Sala de Sessões Osmar 
Vargas dos Santos, sob a Presidência do Vereador Valdir Pereira Bueno e 
com a presença dos demais Vereadores: Etelvino Zanotto, Gessi Maria 
Gazzola Carissimi, Itacyr Antonio Marcon,  Neudi José Balancelli, Silvino 
Dalla Bona, Valter Luiz Parizotto. Os Vereadores Alex Scapineli e João 
José Martello não estavam presentes. Dando início à solenidade, o Senhor 
Presidente, em nome de Deus, declara aberta a presente Sessão Solene em 
homenagem ao Movimento de Cursilho de Ipê e à Associação dos 
Motoristas de Ipê, sendo uma grande satisfação em que a Câmara 
Municipal recebe a todos nesta noite. Convidou para fazerem parte da 
Mesa Oficial, as seguintes autoridades: Excelentíssimo Senhor Enaudy 
Sartor, Vice-Prefeito Municipal; Senhora Rita Márcia da Fonseca Cecatto, 
Presidenta da Comissão Municipal da Cultura e da Paz; Senhora Helena 
Conte, Coordenadora do Movimento de Cursilho de Ipê; Senhor Raimundo 
Soso, Vice-Presidente da Associação dos Motoristas de Ipê, sendo 
Presidente o Vereador Itacyr Antonio Marcon o qual indicou o Senhor 
Raimundo Soso para fazer parte da Mesa Oficial. Agradeceu a presença 
dos representantes de entidades, dos Secretários Municipais, membros do 
Movimento de Cursilho de Ipê e da Associação dos Motoristas de Ipê, bem 
como das demais pessoas presentes. Após, o Senhor Presidente convidou a 
todos para cantarem o Hino Nacional.  Conforme Lei Municipal nº 997 de 
31 de março de 2005, a qual instituiu o ‘Dia Municipal da Cultura e da Paz 
no Município de Ipê’, Projeto de Lei de autoria da então Vereadora Rita 
Márcia da Fonseca Cecatto, desde dois mil e cinco a Câmara Municipal 
vem homenageando entidades pela realização de trabalhos expressivos em 
favor da promoção da cultura e/ou da paz no Município de Ipê. A 
Comissão Municipal da Cultura e da Paz neste ano composta pelos 
seguintes membros: Rita Márcia da Fonseca Cecatto – Presidenta da 
Comissão; Neudi José Balancelli; Ana da Silva Reis; Daniela Cecatto; 
Cleudenir Bortolotto Paim e Lisiane Mussatto escolheram o Movimento de 
Cursilho de Ipê e a Associação dos Motoristas para serem homenageados 
pela Câmara Municipal. O tema escolhido pela Comissão neste ano foi 
‘Valorize a vida. Viva em paz com o seu corpo’, onde durante a Semana 
Municipal da Cultura e da Paz que ocorreu de 02 a 12 de julho de 2012 
várias atividades foram realizadas, ficando a cargo das escolas municipais e  
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estaduais e de entidades. Neste ano a sessão solene para homenagear as 
duas entidades escolhidas não foi realizada no mês de julho em virtude das 
eleições municipais. Portanto, Senhores e Senhoras, hoje a Câmara de 
Vereadores sente-se honrada de receber a todos para prestarmos uma 
homenagem a essas duas entidades constituídas em nosso município, pelo 
trabalho expressivo e realizado pelas pessoas que fazem parte destas 
entidades, buscando o bem comum do Município de Ipê, pois onde há paz 
há cultura, onde há cultura há paz. Após, o Secretário da Mesa, Vereador 
Neudi José Balancelli, fez a leitura do histórico das duas entidades: 
“HISTÓRICO DO MOVIMENTO DE CURSILHO DE IPÊ - O 
Movimento de Cursilho teve seu início no contexto social, econômico, 
político e religioso na Espanha nas décadas de 1930 – 1940. A iniciativa foi 
da Juventude da Ação Católica Espanhola da Diocese de Palma de 
Maiorca, encorajada por seus assistentes eclesiásticos e por seu Bispo D. 
Juan Hervás. No Brasil o espírito apostólico de alguns sacerdotes e leigos 
da Missão católica Espanhola, fez com que na Semana Santa de 1962, 
acontecesse o primeiro Cursilho de Cristandade, realizado em Valinhos 
(São Paulo). Na diocese de Vacaria, o primeiro cursilho realizou-se em 
1973, após intensa preparação dos futuros responsáveis junto aos irmãos 
cursilhistas de Lages (SC), influenciados e apoiados por Dom Henrique 
Gelain, bispo diocesano na época. Em maio de 1982 com apoio do Frei 
Agenor Bortolom e outros casais que já participavam do movimento 
católico chamado lareira, deu-se início ao Movimento de Cursilho de 
Cristandade em Ipê, com quatro casais. Hoje, o Movimento de Cursilho de 
Ipê conta com aproximadamente duzentas pessoas entre jovens e adultos, 
organizados em sete grupos, sendo três grupos no interior: em Vila 
Segredo, na comunidade de São Valentim e o Nossa Senhora de Lurdes na 
comunidade dos Pichetti; e quatro grupos na sede do município 
identificados como: São Francisco, São Luis, Nossa Senhora da Alegria e 
jovens. O Movimento de Cursilho de Cristandade tem como lema a Oração, 
o Estudo e a Ação no ambiente familiar, no trabalho e na comunidade em 
comunhão com a diocese e a Paróquia participando de reuniões de Estudo, 
visitas ao Sacrário e Ultréias mensais”. “HISTÓRICO DA 
ASSOCIAÇÃO DOS MOTORISTAS DE IPÊ - Ipê representou a classe 
dos motoristas num campeonato de futebol de campo na cidade de 
Campestre da Serra em 1990, onde na oportunidade se destacou pela 
disciplina, pontualidade e respeito com que se comportaram os atletas da 
época. No ano seguinte foram novamente convidados para participar da  
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festa e da competição do campeonato de futebol de campo, onde estavam 
participando 12 associações da região e foram respeitados os mesmos itens 
da festa anterior: pontualidade, disciplina e respeito. A partir dessa data, 
passaram a ser sistematicamente convidados a participar para disputar 
campeonatos de motoristas da região, deflagrando, dessa forma, a 
participação nas seguintes cidades: Vacaria, São Marcos, Flores da Cunha, 
Carlos Barbosa, Garibaldi, Bento Gonçalves, Veranópolis e Antônio Prado. 
Na intenção de unir a classe e retribuir os convites, resolveram formar uma 
associação, realizando uma reunião no dia 21 de dezembro de 1996, na 
propriedade do Senhor Adelino Marcon, na Capela Sagrado Coração de 
Jesus e Maria, contando com a presença de sessenta e duas pessoas. O 
primeiro orador foi o Senhor Neudi Balancelli que falou aos presentes das 
vantagens de formar uma associação. Após, fez uso da palavra o Senhor 
Clodoveu Fortuna que representava o Deputado Estadual Francisco Appio 
que ressaltou as vantagens da união da classe. Passaram-se alguns meses e 
não conseguiram um consenso para formar a associação, mas a equipe de 
futebol continuava a ser convidada para participar das festas da região. Em 
22 de julho de 2000, na sala de reuniões do Clube Ideal, foi fundada a 
Associação dos Motoristas de Ipê, contando com a presença de mais de 80 
motoristas. Foram aprovados os estatutos e formada a diretoria, ficando 
assim composta: PRESIDENTE – Itacyr Marcon VICE-PRESIDENTE – 
Raimundo Soso 1º SECRETÁRIO – Ademar Slongo 2º SECRETÁRIO – 
José Troian 1º TESOUREIRO – Adriano Zanotto 2º TESOUREIRO – 
Cleosmar Rech CONSELHO FISCAL – Aládio Marcanzoni, Adilson 
Dalácua, Roque Bortolozzo e Osvaldo Cecatto. Na mesma reunião foi 
marcada a primeira festa dos motoristas de Ipê, a qual foi realizada com 
muito sucesso no dia 29 de outubro de 2000, com a seguinte programação:  
procissão motorizada,  missa e benção dos veículos,  campeonato de 
futebol no campo do seminário. Durante o almoço foi realizada uma 
homenagem especial a dez motoristas que foram os pioneiros da estrada de 
nossa cidade, onde todos participaram para receber uma placa que continha 
a seguinte frase: “HOMENAGEM DA ASSOCIAÇÃO DOS 
MOTORISTAS DE IPÊ AOS PIONEIROS DA ESTRADA – 
29/10/2000”. No dia 10 de março de 2002, mais uma assembleia foi 
realizada nas dependências do Clube Ideal para tratar da compra de um 
terreno, com a finalidade de construir a sede campestre da associação, 
sendo o mesmo adquirido. No dia 12 de outubro de 2002, novamente nas 
dependências do Clube Ideal, mais uma reunião aconteceu para  
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apresentação de contas e pagamento do terreno. A partir dessa data, foi 
iniciado um trabalho voluntário para limpeza do terreno e a construção da 
sede, iniciando com a construção do campo de futebol sete, em seguida os 
vestiários e após a construção do salão. Nos dias 6 e 7 de março de 2004, 
com muito sucesso, foi inaugurada a sede campestre da associação, com a 
benção do Frei Marciano Agustini e no mesmo dia uma homenagem ao 
Frei Antonio Zandoná pelo incentivo que o mesmo desempenhou. Dessa 
forma continuaram os trabalhos, com a realização de festas e a participação 
em outros municípios. No dia 13 de março de 2009, foi realizada uma 
reunião na sede da associação para a mudança da diretoria, ficando assim 
composta: Permaneceu na Presidência o Senhor Itacyr Marcon e na Vice o 
Senhor Raimundo Soso 1º SECRETÁRIO – Valner Bortolozzo 2º 
SECRETÁRIO – Volnei Reginatto 1º TESOUREIRO – Ricardo  Reginatto  
2º TESOUREIRO – Claudinei Rigo CONSELHO FISCAL – Celso Scopel, 
Bruno Susin e Waldecir Dala Bona. Atualmente, a Associação conta com 
oitenta e cinco sócios, estando na sétima edição de suas festas, com 
resultados e sucesso cada vez maiores, tanto é que na última festa foram 
colocadas mesas na parte exterior do salão, onde foram servidas mais de 
cento e vinte pessoas, totalizando mil e trezentos almoços, sendo a maior 
festa interna da sede do município. Com um trabalho de união, muitas 
conquistas foram realizadas, muitos prêmios conquistados. O lema da 
associação continua cada vez mais forte, seguindo com passos firmes, rumo 
ao futuro, com pontualidade, disciplina e respeito”. Dando continuidade, 
passou-se para os pronunciamentos: Vereador Etelvino Zanotto: 
“Cumprimento o Senhor Presidente; colegas Vereadores; assessor jurídico; 
Secretária da Câmara; Senhor Enaudy Sartor, Vice-Prefeito Municipal; 
Senhora Rita Márcia da Fonseca Cecatto, autora do Projeto de Lei que 
instituiu o Dia Municipal da Cultura e da Paz; demais pessoas presentes. 
Estou muito feliz de poder dizer algumas palavras com relação a essas duas 
entidades, iniciando pelo Movimento de Cursilho, na pessoa da Senhora 
Helena Conte – Coordenadora, estendo os cumprimentos aos demais 
integrantes, grupo este importante, de apoio a outras entidades como a 
igreja, as famílias; parabenizo a todos que fazem parte dessa entidade e que 
continuem com esse trabalho que muito nos honra. Com relação à 
Associação dos Motoristas de Ipê, cumprimento o Senhor Itacyr Antonio 
Marcon – Presidente, o Senhor Raimundo Soso – Vice-Presidente  
representando a entidade nesta noite e dizer que continuem  trabalhando na 
organização das festas que são necessárias ao nosso município, não são  
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todos que gostam de trabalhar na organização de festas, pois é muito 
incômodo, mas a Associação, com toda a equipe e sócios sempre 
organizaram festas muito bonitas. Parabéns a todos e continuem 
trabalhando dessa forma, unidos, pois o povo saberá recompensar, sendo a 
festa dos motoristas a maior do município. Agradeço a presença de todos”. 
Vereador Itacyr Antonio Marcon : “Saúdo o Senhor Presidente; colegas 
Vereadores; Secretária da Educação Senhora Rita Márcia; saudação 
especial aos nossos homenageados a Senhora Helena Conte  e ao Senhor 
Raimundo Soso, pelos quais estendo os cumprimentos a todos os 
integrantes do Movimento de Cursilho e da Associação dos Motoristas; 
demais pessoas presentes. Toda entidade tem uma história e o Movimento 
de Cursilho a forma que iniciou no Brasil, em consequência no estado e 
município contando hoje com aproximadamente duzentas pessoas, tendo 
como lema a Oração, o Estudo e a Ação no ambiente familiar, onde temos 
conhecimento do trabalho voluntário que fazem, estão de parabéns e 
contem sempre com o nosso apoio. Com relação à Associação dos 
Motoristas, temos uma história de vinte anos, onde iniciamos representando 
a classe dos motoristas no Município de Campestre da Serra por dois anos 
consecutivos; a partir disso passamos a ser convidados por outros 
municípios, devido à maneira com que nos comportamos, com disciplina, 
respeitando o horário de chegada e as normas de cada Associação. Em mil 
novecentos e noventa e seis foi realizada uma reunião com o intuito de se 
formar a Associação para unir a classe dos motoristas e para retribuir aos 
que nos convidavam para que viessem até Ipê, não conseguimos naquela 
época, mas em dois mil formamos a Associação dos Motoristas de Ipê; foi 
aprovado o Estatuto, inclusive com a presença do Doutor Israel, e marcada 
a primeira festa que foi no dia vinte e nove de outubro de dois mil e posso 
afirmar que foi uma das melhores festas, por vários motivos: participação 
maciça das pessoas de fora e daqui da cidade, todas as equipes que foram 
convidadas participaram; o mais gratificante para nós, na época fomos 
felizes junto com a Comissão, onde escolhemos dez motoristas os quais 
foram os pioneiros no município e os dez participaram da festa, cada qual 
recebeu um troféu, estando presentes nesta sessão os Senhores Aládio 
Marcanzoni, Eliseu Scopel e Parizotto, que naquela época foram os 
Senhores que nos incentivaram a trabalhar. A partir disso, em dois mil e um 
foi realizada a segunda festa e após adquirimos o terreno, não poderia 
deixar de mencionar o Senhor Dorneles nosso associado, obrigado pela sua 
presença, assim seguindo o nosso trabalho firme, com uma equipe que está  
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conosco desde o início, um trabalho sério. Na composição da segunda 
Comissão a minha intenção e do Raimundo era de entregarmos, até porque 
é desde o início que estamos na Presidência e Vice, mas continuamos 
fazendo as nossas festas, estando na sétima edição. Dizer aos Senhores que 
tudo é importante, mas para nós da Associação o mais importante são os 
títulos de disciplina que temos, onde fomos destaque na região em 
organização e disciplina. Toda entidade deve ter pessoas de frente que 
participem e nós da Comissão dos Motoristas a maior parte participou 
praticamente de todas as festas, totalizando duzentas e eu tive a graça de 
poder participar de todas as festas. O nosso trabalho não é individual e sim 
em grupo, com a colaboração de toda a sociedade. Agradecer novamente ao 
Senhor Aládio, ao José Alberto que foi caminhoneiro por muito tempo e 
que nos incentivaram a darmos o primeiro passo na realização da primeira 
festa. Também, não posso deixar de homenagear ao Frei Antonino, o qual 
foi um grande incentivador para a nossa Associação, foi o nosso braço 
direito. Quando iniciamos um trabalho voluntário na sede da Associação, o 
Senhor Dorvalino que está presente, trabalhou de forma voluntária, não 
mediu esforços e quem assumir a direção que sempre procure lembrar 
dessas pessoas que nos ajudaram. Gostaria de mencionar alguns prêmios 
que conseguimos: os maiores troféus que conseguimos que foi em 1999 e 
2000 ganhamos em Vacaria, também em 2000 fomos campeões em 
Garibaldi, quatro vezes consecutivas campeões em Campestre da Serra, em 
Bento Gonçalves ganhamos o troféu de veteranos e o último título 
conquistamos neste mês em São Marcos. Agradecemos mais uma vez a 
todos pela presença e a toda sociedade pelo apoio a nossa Associação. 
Muito obrigado”. Vereador Neudi José Balancelli: “Inicialmente a minha 
saudação às pessoas que nos assistem: funcionários públicos, Secretários 
Municipais, Ex-Vereadores, as pessoas do Movimento de Cursilho, da 
Associação dos Motoristas,  Vereadores eleitos Ricardo Reginatto e 
Gislaine Ziliotto; Ex-Vereadora e Secretária Municipal de Educação 
Senhora Rita Márcia, autora do Projeto de Lei, inclusive já mencionei em 
outras ocasiões que quando da criação do Projeto de Lei que versa sobre o 
Dia Municipal da Cultura e da Paz, algumas pessoas da comunidade 
criticaram e disseram que isso na Câmara seria algo de promoção e digo 
novamente como é bom quando se tem um espaço como esse  de 
homenagear entidades que trabalham pelo Município de Ipê e como é bom 
de vermos a Casa cheia depois de um pleito como houve há alguns dias 
atrás, de estarmos aqui falando de coisas que não sejam de ordem política;  
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minha saudação aos Vereadores, à Senhora Vereadora; Senhor Presidente; 
Assessor Jurídico Doutor Israel; nossa Secretária Administrativa Adriana; 
Senhora Helena Conte – Coordenadora do Movimento de Cursilho e 
quando li o histórico temos cinqüenta anos do Movimento de Cursilho no 
Brasil e trinta anos em Ipê, como é bonito quando se busca na fé, no 
entendimento na palavra de Deus a oração e o estudo, acredito que o 
Movimento de Cursilho faz isso muito bem, busca que as pessoas, através 
da palavra de Deus, tenham um entendimento e levem às suas comunidades 
de forma voluntária, sem buscar recursos financeiros, simplesmente na 
oração e no estudo, onde se analisarmos o nosso dia a dia é loucura, temos 
hora para tudo, mas quando se para  pensar, refletir e buscar na palavra de 
Deus essa paz que é necessária para todos e o Cursilho faz isso muito bem; 
sou a favor de qualquer movimento, independente de religião, de igreja, de 
credo, de raça e de classe social, desde que seja para o bem, assim o 
Movimento de Cursilho está de parabéns, fica deste Vereador e desta Casa 
o reconhecimento pelo trabalho de todos que fazem parte do Movimento de 
Cursilho e que continue, indo além. Com relação à Associação dos 
Motoristas, inicialmente gostaria de fazer uma saudação especial ao Senhor 
Raimundo Soso e ao Presidente Senhor Itacyr Marcon, aos motoristas 
presentes, os mais idosos Senhores Aladio Marcanzoni, Eliseu Scopel. Sou 
filho de motorista, onde cinquenta e cinco anos da vida de meu pai foi na 
estrada. Quando chegamos a Ipê, no ano de mil novecentos e noventa, 
imaginamos e vimos que em outros municípios já existia o movimento 
crescendo, o próprio Município de Antonio Prado já tinha um histórico, e 
tentamos em determinada reunião semear uma pequena semente de que a 
classe precisava dessa união que tem hoje. A classe dos motoristas é uma 
classe que cortou esse Brasil, se buscarmos a história do Brasil, o mesmo 
não existiria sem o tropeiro que era o transporte nas mulas, nas carretas e 
que posteriormente começou as máquinas a óleo, à gasolina e cortou esse 
Brasil, sendo hoje o que é. Acredito que essa classe atualmente não é tão 
valorizada como deveria ser, e sim é uma classe sofrida que nas estradas 
muitas vezes é mal entendida, é uma classe que vira noite e dia 
trabalhando, correndo o risco de levarem a carga e até mesmo o próprio 
caminhão. Parabéns ao Senhor Itacyr, aos motoristas, pelo que foi 
conquistado neste tempo de Associação, a sede própria, o movimento em 
si, a união, o fato de parar para se organizarem nas festas, tudo isso é uma 
forma de parar, pensar e refletir no futuro para buscar as coisas que são 
difíceis no dia a dia. Sinto-me tranquilo e até muito emocionado neste  
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momento em que a Casa presta esta homenagem a essa categoria tão 
valorosa e que tanto contribuiu para o país. Mais uma vez gostaria de dizer 
a todos os presentes, aos motoristas que estão presentes, continuem nessa 
união, pois cada vez mais será necessário que os Senhores se unam e lutem 
pelas coisas que são importantes para a categoria que é mais segurança, 
estradas melhores, pois é uma vergonha as estradas que temos, cada vez 
mais caminhões, mais automóveis e as rodovias continuam sendo as de 
vinte, trinta anos atrás. Independente disso, parabéns aos Senhores Itacyr, 
Raimundo e a todos os motoristas que fazem parte, à Senhora Rita Márcia, 
à Comissão da Cultura e da Paz pela escolha dessas duas entidades, sendo 
entidades que representam mais um pouco do que é o movimento do 
Município de Ipê. Muito obrigado”. Vereador Silvino Dalla Bona: 
“Gostaria de saudar o nosso Presidente Vereador Valdir Pereira Bueno; 
Secretário da Mesa Vereador Neudi José Balancelli; Senhores Vereadores; 
Senhora Vereadora; Secretária Adriana; Assessor Jurídico Doutor Israel; 
Vice-Prefeito Senhor Enaudy Sartor; Senhora Rita Márcia; Senhor 
Raimundo Soso; Senhora Helena Conte; Secretários Municipais; uma 
saudação especial ao meu amigo Aládio Marcanzoni, estendendo a todas as 
pessoas idosas, motoristas, e demais pessoas presentes. É um motivo de 
orgulho para nós que fizemos parte desta Casa em podermos homenagear 
duas entidades importantes de nosso município. Primeiramente o 
Movimento de Cursilho, representado pela Coordenadora Helena Conte e 
demais pessoas que estão participando; como é bom quando tem pessoas 
que se disponibilizam e tenham tempo, sem remuneração, que trabalham 
para manter a paz, a cultura entre as famílias, entre as entidades, igrejas, 
sejam elas católicas ou não, mas que trabalham para manter a união e a paz. 
Desejamos que todos sejam bem sucedidos nesse trabalho e que continuem 
assim, pois é importante que tenha também grupo no interior, em Vila 
Segredo, que bom se conseguissem formar grupo em Vila São Paulo para 
que todo o município participe em conjunto para levar a paz a todos, 
coloco-me à disposição para organizar um grupo na Vila São Paulo. 
Quanto à Associação dos Motoristas não seria necessário fazer muitas 
colocações depois de lido o seu histórico e pela manifestação do Presidente 
da mesma. É uma Associação em que nos orgulhamos de tê-la constituída 
no município; como é bom quando uma entidade representa o município 
em outras regiões e recebe o prêmio disciplina, sendo uma honra àqueles 
que a representam e para o Município de Ipê quando entre tantos 
municípios que participam, Ipê se destaca no item disciplina. Parabéns a  
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todos que fazem parte da Associação e que outros grupos surjam, outras 
entidades a exemplo desta, representando o nosso município e trazendo 
pessoas de outros recantos para conhecer este município. Iremos deixar o 
Legislativo no encerramento de nosso mandato, mas sempre fizemos o 
possível e esperamos aqueles que irão nos suceder que procurem fazer o 
mesmo que nós para que o Município de Ipê possa ser bem representado 
como o é pela Associação dos Motoristas. Também, gostaria de 
parabenizar o Senhor Itacyr pelos anos que o Senhor está trabalhando à 
frente da Associação como Presidente, caso o Senhor não fosse um bom 
Presidente a Associação não estaria seguindo em frente recebendo prêmios 
como o que foi recebido em Vacaria; caso o Senhor não tivesse pessoas 
responsáveis junto, dentro da diretoria, os Senhores não teriam tantos 
sócios participando, fazendo festas, dando exemplo ao Município de Ipê 
em festas nas outras cidades. Parabéns, continuem assim e podem contar 
conosco sempre. Muito obrigado”. Rita Márcia da Fonseca Cecatto: 
“Gostaria de cumprimentar o Presidente desta Casa, Vereador Valdir 
Bueno; Senhores Vereadores, Senhora Vereadora; Vice-Prefeito Enaudy 
Sartor; Senhora Maria Helena Conte – Coordenadora do Movimento de 
Cursilho e demais participantes; Senhor Raimundo Soso, Vice-Presidente 
da Associação dos Motoristas, Vereador Itacyr Marcon Presidente da 
Associação e demais integrantes; Assessor Jurídico Doutor Israel; 
Secretária Adriana e todas as demais pessoas que nos dão a honra da 
presença. Falar é extremamente fácil quando se tem em mente palavras que 
possam expressar a nossa opinião; difícil é expressar em gestos e atitudes o 
que realmente queremos dizer. Fácil é julgar as pessoas que estão sendo 
expostas pelas circunstâncias; difícil é encontrar e refletir sobre os nossos 
próprios erros. Fácil é ver o que queremos enxergar; difícil é ver o que é 
verdadeiro, é mentir para o nosso coração. Fácil é abraçar, é apertar as 
mãos, beijar de olhos fechados; difícil é sentir a energia que isso nos 
transmite. Fácil é ouvir a música que toca; difícil é ouvir a nossa 
consciência. Fácil é ditar regras; difícil é segui-las. Fácil é falar de paz; 
difícil é vivenciá-la e nos ajustarmos às leis de equilíbrio que regem a 
natureza para que todos possamos viver a tão almejada paz. Por isso, ao 
criarmos através de uma lei o Dia Municipal da Cultura e da Paz, tivemos 
objetivo o cultivo e a construção da paz em todos os âmbitos, e a cada ano 
um tema vem sendo escolhido para ser trabalhado. Neste ano o tema 
escolhido pela Comissão da Cultura e da Paz, cujos membros já foram 
citados, foi: ‘Valorize a Vida; Viva em Paz com o seu Corpo’, onde esse  
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tema procurou discutir as várias maneiras que nos violentamos, 
especialmente quando não cuidamos do nosso corpo, quando não nos 
alimentamos adequadamente, quando não fazemos atividade física, quando 
usamos drogas, quando não ocupamos a nossa mente com pensamentos 
saudáveis, não tendo tempo para nada, não lemos, não nos reunimos com a 
nossa família, não ouvimos uma boa música, não temos lazer, não rimos, 
não contamos e não ouvimos uma boa piada, não dançamos e sempre 
deixamos para depois aquilo que é imprescindível para que vivamos em 
paz. Todos os anos duas entidades são homenageadas e são escolhidas pela 
Comissão constituída a cada ano; neste ano, o Movimento de Cursilho que 
é um exemplo de como viver de maneira harmônica e unidos pela mesma 
fé e oração vivenciando os ensinamentos de Cristo e levando a sua 
mensagem de fé, amor, paz e fraternidade foi escolhido, assim como a 
Associação dos Motoristas que congrega motoristas que antes de tudo uma 
grande maioria são pais de família e que buscam através da força de seu 
trabalho dar às suas famílias uma vida digna, e que enfrentam pelas 
estradas todos os tipos de violência, como assaltos, acidentes e estradas mal 
conservadas, mas que com coragem e determinação seguem o seu caminho, 
valorizando acima de tudo a vida. Ao Movimento de Cursilho e à 
Associação dos Motoristas nossos parabéns e que continuem sempre 
levando a paz e a cultura aonde quer que andem, pois sabemos que 
conhecer profundamente a palavra de Deus é paz e cultura, pois só se ama 
aquilo que se conhece e ninguém esquece aquilo que se ama. Transportar o 
progresso e o desenvolvimento do nosso país e representar com disciplina e 
ordem o nosso Município de Ipê, levando o nome de Ipê a todos os 
recantos do Brasil, enfrentando inúmeras dificuldades, também é paz e 
cultura. A vocês o nosso reconhecimento e a nossa gratidão, pois onde há 
paz, há cultura e onde há cultura, há paz. Muito obrigada”. Senhor Enaudy 
Sartor, Vice-Prefeito Municipal: “Saúdo o Presidente desta Casa; 
Vereadores atuais e futuros Vereadores que se fazem presentes; Senhora 
Rita Márcia; Senhora Helena; Senhor Raimundo Soso; Secretária desta 
Casa; Assessor Jurídico; saudação especial aos membros do Cursilho e da 
Associação dos Motoristas e demais pessoas presentes. O Senhor Prefeito 
Municipal está a trabalho em Porto Alegre e trago um abraço dele a todas 
as pessoas presentes. Falar da paz, da cultura, é um tema apaixonante 
porque diz respeito à vida das pessoas. Parabenizo mais uma vez a Senhora 
Rita Márcia por ter incentivado e idealizado esta lei que cria a Semana da 
Cultura e da Paz. Cuidar do corpo, que é o tema escolhido para este ano,  
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não significa apenas olhar para o corpo, mas tratá-lo dignamente. Nós 
sabemos que através do esporte como pratica à Associação dos Motoristas 
de Ipê, também é cuidar do corpo; a religiosidade ela é fundamental para 
que tenhamos um corpo sadio, onde muitas pessoas que não vêem a vida 
esportivamente, ou que não têm religiosidade, quase sempre adoece, então 
o nosso corpo sente falta dessas coisas que convivemos no nosso dia a dia. 
Assim, gostaria de parabenizar a esta Casa pela homenagem que está sendo 
prestada à Associação dos Motoristas e ao Cursilho de Ipê porque é algo 
salutar homenagear essas pessoas que promovem o bem estar, a união entre 
as pessoas, o congraçamento, o bem estar comunitário e que é uma das 
coisas que as pessoas podem fazer e que mais dignificam o ser humano, 
que é o trabalho comunitário no sentido de trazer bem estar às pessoas de 
nossas famílias e das demais pessoas que fazem parte da sociedade, quase 
sempre sem fins lucrativos, apenas com a real intenção de ser útil, de 
prestar esse serviço às pessoas. Parabenizo mais uma vez esta Casa pela 
homenagem, pela Senhora Rita Márcia por ter criado essa lei, à Senhora 
Helena que representa o Movimento de Cursilho, ao Senhor Raimundo 
Soso e a todas as pessoas presentes recebam o nosso carinho, o abraço da 
Administração Municipal, a qual colocamos à disposição de todas as 
pessoas que fazem parte da nossa comunidade. Muito obrigado”. Osvaldo 
Conte, representando o Movimento de Cursilho: “Senhor Presidente desta 
Casa; Senhores Vereadores; integrantes da Mesa Oficial; demais pessoas. 
Gostaria de cumprimentar especialmente a Senhora Rita Márcia pela 
iniciativa de criar uma lei voltada para a valorização da paz. O ser humano 
tem duas dimensões e sem paz não consegue nem o material e nem o 
espiritual. Os Senhores Vereadores para chegarem à Câmara escolheram 
um caminho, procuraram um partido político que é o caminho direto para 
chegar a ser Vereador, Prefeito ou qualquer outro cargo político, mas 
dentro desse partido existe um estatuto, regras a serem seguidas, nós do 
Movimento de Cursilho também escolhemos um partido, escolhemos o 
partido de Jesus Cristo. O que é ser cursilhista, a não ser testemunhar Jesus 
Cristo, de forma gratuita, sem nenhum interesse financeiro, dedicar-se ao 
estudo, à oração, ao trabalho, às necessidades diretamente ligadas à 
Paróquia, apesar do Movimento de Cursilho ser independente de leigos, 
mas o Movimento de Cursilho de Ipê e de todo o Brasil está ligado à Igreja 
Católica, não queremos menosprezar outras igrejas porque muitas igrejas 
acreditam em Jesus Cristo, e a nossa meta é Jesus Cristo, é evangelizar 
ambientes, com testemunho de vida, de fé, de oração e de trabalho gratuito,  
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este seria o objetivo, o lema do Movimento de Cursilho e com isto 
queremos conquistar a paz, por isso, refiro-me diretamente à lei que almeja 
promover a paz, sendo o nosso objetivo final é de ter paz conosco, com a 
comunidade e com Deus, estando em paz tudo dá certo, tudo progride. 
Prova disso, há trinta anos quatro casais, onde eu e minha esposa tivemos o 
privilégio de sermos o primeiro casal que iniciamos o Movimento de 
Cursilho em Ipê, até corrigindo algumas colocações que foram feitas 
anteriormente, existe mais um grupo em Ipê o da Nossa Senhora de Fátima, 
acredito que não sejam duzentos casais, mas sim duzentas pessoas que 
fazem parte; nem todos seguem o projeto do Cursilho, mas a grande 
maioria conserva e dentro das possibilidades seguimos o estatuto que seria 
os mandamentos de Jesus Cristo. É com grande honra que recebemos esta 
homenagem, não é para nós porque o cursilhista não se sente gratificado, a 
gratidão que é direcionada ao cursilhista é direcionada a Jesus Cristo, todo 
o bem, todo o louvor é direcionado a Jesus Cristo. O nosso lema é: estudo, 
trabalho e oração com o objetivo de atingir a paz, trabalho feito em grupo e 
nunca sozinho, por isso que já foram criados cinco grupos. A comunidade 
de Ipê, o Movimento de Cursilho estão de parabéns por esta homenagem, 
mas dedicamos a Jesus Cristo. Muito obrigado”. Senhor Ricardo Reginatto, 
representando a Associação dos Motoristas de Ipê: “Senhor Presidente 
desta Casa, Vereador Valdir Pereira Bueno; Senhores Vereadores; Senhora 
Rita Márcia da Fonseca Cecatto, Presidenta da Comissão Municipal da 
Cultura e da Paz; Senhora Helena Conte e o Senhor Osvaldo pelo belíssimo 
trabalho como Coordenadores do Movimento do Cursilho; Senhor 
Raimundo Soso, Vice-Presidente da entidade que participo; a todas as 
pessoas do cursilho presentes; todos os sócios da Associação dos 
Motoristas. Gostaríamos de agradecer a homenagem que está sendo 
prestada à entidade a qual participo. Hoje a Associação é composta por 
vários sócios, sete festas já foram realizadas, todos que fazem parte sabem 
do compromisso e das dificuldades que se têm de organizar uma festa, onde 
é realizada a cada dois anos, mas, conforme foi mencionado, em grupo, em 
parceria, conseguimos realizar as sete festas. A festa dos motoristas é uma 
integração, pois são nove cidades que participam da nossa festa, assim 
envolve toda a comunidade de Ipê, pois a maioria é motorista, assim 
podemos dizer que é uma festa da comunidade. Gostaria de agradecer a 
parceria que sempre tivemos com a Prefeitura Municipal, com o Poder 
Legislativo, sendo isto muito importante para a nossa entidade e, também, 
agradecer o pessoal do Paraná, onde temos algumas pessoas da cidade de  
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Campo do Tenente que é muito importante para a nossa entidade e que há 
várias festas vêm nos apoiando, onde deixo um abraço ao nosso 
colaborador  Cristian. Agradecemos pela oportunidade e mais uma vez pela 
parceria que temos com a Prefeitura, Poder Legislativo e a comunidade de 
Ipê pela realização da festa dos motoristas, cada vez com mais sucesso, 
tendo sempre um público Record. Muito obrigado”. O Senhor Presidente 
passou a direção dos trabalhos ao Vereador Neudi José Balancelli para 
fazer o seu pronunciamento. Vereador Valdir Pereira Bueno, Presidente da 
Câmara: “Gostaria de reiterar os meus cumprimentos ao Senhor Enaudy 
Sartor, Vice-Prefeito Municipal, parabéns aos trabalhos que o Senhor tem 
desenvolvido, estender os cumprimentos ao Prefeito Municipal Carlos 
Antonio Zanotto que por força maior não pode se fazer presente; 
cumprimentar aos demais membros da Mesa Secretário Neudi, Senhor 
Raimundo Soso, Senhora Helena Conte, Senhora Rita Márcia da Fonseca 
Cecatto que é Presidenta da Comissão da Cultura e da Paz; colegas 
Vereadores; colega Vereadora; Senhora Adriana Marcanzoni, Secretária 
desta Casa; Doutor Israel; representantes e participantes do Movimento de 
Cursilho e, também, da Associação dos Motoristas; cumprimentar o 
Ricardo como Vereador eleito, também a Gislaine que deu alegria ao 
Município de Ipê por ter projetado a nível  estadual, nacional, como a 
Vereadora mais jovem do Município de Ipê, confesso que me alegro 
porque um dia aqui, no meio em que os Senhores estão sentados, falei para 
ela e acredito Senhor Osvaldo Conte que tenha sido quase como uma 
palavra profética que queria vê-la aqui como Vereadora, ela sempre foi 
uma menina educada, que cumprimentava como gente grande a todos nós, 
acredito que venha de família e hoje ela foi eleita para ser a futura 
Vereadora; autoridades presentes; Senhores e Senhoras. Gostaria de me 
ater, como Presidente do Poder Legislativo, homenageando estas duas 
merecidas entidades, onde podemos vislumbrar nesses quatros anos que 
estamos findando o nosso mandato e quis a comunidade que parássemos 
por aqui, mas saímos de certa forma, felizes, alegres, como missão 
cumprida. Lembrando de uma história de um grupo de líderes, grupo 
gerencial de uma empresa composta por doze pessoas, que foi certo dia 
convocado a participar de um curso de sobrevivência, um grande desafio 
para suas vidas; Tom era um dos membros desse grupo gerencial e o 
desafio deles era atravessar um violento rio num tempo de quatro horas, 
onde se dividiu esse grupo de gerentes de empresas em três grupos 
menores, com quatro membros cada grupo: ao Grupo A foram dados quatro  
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tambores, duas grandes toras, um grande feixe de tábuas, um rolo de corda 
bem grossa e dois remos; para o Grupo B foram dados apenas dois 
tambores e um remo e para o Grupo C não foi dado nada, não foi passada 
nenhuma outra instrução, a não ser daqui a quatro horas voltaria como 
coordenador a pessoa responsável e que queria ver se iriam cumprir com os 
objetivos determinados; o Grupo A em poucas passadas fez uma jangada e 
passou o rio com os pés enxutos em menos de um quarto de hora, em cima 
do barranco, Tom e seus três colegas riam do Grupo B que estava 
enfrentando dificuldades, principalmente quando virou os dois tambores e 
eles caíram na água e com muita força se agarravam para passar, nunca 
tinham rido tanto, como naquela ocasião; daí passado o Grupo B, os oito 
integrantes em cima da barranca do rio, nem mesmo a fúria das águas 
conseguia inibir as grandes gargalhadas que eles davam do Grupo C que 
teve que pegar apenas alguns galhos, ramos que tinha na mata para tentar 
atravessar aquele furioso rio, o riso foi maior ainda quando uma onda 
tirando os poucos galhos que lhes restavam, arremessou um dos 
participantes contra uma grande rocha e este depois de dar tudo de seu 
esforço conseguiu assim mesmo chegar à margem uns duzentos metros 
abaixo; passadas as quatro horas chegou o coordenador daquelas equipes e 
pediu como que eles foram, se haviam cumprido com as tarefas, e Tom 
com seu Grupo A disseram afirmativamente nós vencemos, mas para 
surpresa daquele gerente ele disse ‘vocês entenderam mal, não dei ordem 
para que alguém vencesse alguém, apenas disse que a missão estaria 
cumprida quando os três grupos estivessem no lado de lá’, foi um grande 
puxão de orelhas em todos eles e naquele momento eles sentiram na pele, 
como algumas palavras sábias que o Senhor Osvaldo Conte colocou, 
porque nenhum deles pensou em ajuda mútua, nem sonharam em dividir os 
recursos que eram os tambores, as cordas, as tábuas com os demais colegas, 
mas apenas pensaram em si sós e na verdade não ocorreu na mente de 
nenhum dos outros grupos para que pudessem coordenar os seus esforços 
em ajudar os demais; foi uma lição para todos no grupo gerencial, todos 
caíram direto naquela armadilha, mas naquele dia o grupo aprendeu muito 
a respeito de trabalho em equipe e de lealdade em relação aos outros; moral 
da história: se parássemos de encarar a vida e as pessoas como um jogo e 
milhares de adversários, muito provavelmente sofreríamos menos, 
compreenderíamos mais os problemas alheios e encontraríamos muito mais 
conforto no abraço de cada um, mas infelizmente nos enganamos como 
rivais, como se estivéssemos em busca de um tesouro tão pequeno que só  
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poderia fazer vitorioso a uma única pessoa, ledo engano, o maior prêmio da 
nossa existência está na capacidade de nós todos compartilharmos a vida, 
estamos todos no mesmo barco, devemos experimentar acolher ao invés de 
julgar, perdoar ao invés de acusar, compreender ao invés de revidar, é 
difícil, mas é extremamente gratificante a todos, a vida fica mais leve, o 
caminho fica mais fácil e a recompensa muito mais valiosa porque a equipe 
é quem faz a força, e a equipe somente sobrevive quando todos estiverem 
empenhados e comprometidos com os resultados, respeitando 
indistintamente a tudo e a todos. Com estas palavras, a Câmara Municipal 
de Vereadores de Ipê sente-se honrada em homenagear ao Movimento de 
Cursilho de Ipê, movimento este que nota-se pela presença, assim como a 
Associação dos Motoristas, pela grande presença, Senhor José Alberto 
Schiavão que também já foi Vereador e Vice-Prefeito, a presença maciça 
de integrantes desses grupos, pessoas de bem, que buscam o bem estar 
comum e não de si próprios, que deixaram nesta tarde, já início da noite, as 
suas casas e vieram receber, juntamente com a Senhora Helena Conte, a 
homenagem que esta Casa, a partir do Projeto de Lei da então Vereadora 
Rita Márcia, presta ao Movimento de Cursilho, onde tenho a certeza que 
uma vez feito de acordo com os estatutos, como bem colocado pelo Senhor 
Osvaldo Conte, isso tudo traz benefícios, não somente para o grupo, mas 
para as famílias e, com certeza, para a sociedade como um todo; a 
Associação dos Motoristas, estão aqui os Senhores Itacyr Marcon e 
Raimundo Soso como Presidente e Vice-Presidente respectivamente e 
vários membros da Associação que, indistintamente, todos cumprem os 
seus papéis e por isso chama-se de Associação, mas acredito que a exemplo 
do Vereador Itacyr e do Senhor Raimundo Soso, além de motoristas, alguns 
são empresários, outros têm os trabalhos, têm a família, mas mesmo assim, 
sou testemunha e tenho presenciado o grande trabalho e empenho que essa 
Associação tem feito não somente no momento de suas festas, mas quando 
muitas vezes é roubado um caminhão de alguém, quando muitas vezes os 
outros municípios fazem a festa e visam arrecadar algo para ajuda mútua e 
esse empenho é recíproco de todos e o que seria de nós se não tivéssemos 
os caminhões, os caminhoneiros e tantos outros meios de transporte que 
transportam a nossa economia, os produtos básicos, os subprodutos que são 
feitos em nossas empresas e que muitas vezes precisam chegar à tempo nos 
seus destinos; atrás de um caminhão, por de trás do trabalho de um 
motorista está um grande compromisso que, também, colabora muito para 
o bem estar da comunidade. Assim, reitero as palavras dos meus colegas  
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Vereadores, das autoridades e pessoas que antecederam nos 
pronunciamentos e esta Casa  sente-se honrada neste ano de dois mil e doze 
por ocasião da Semana da Cultura e da Paz de prestar esta merecida 
homenagem ao Movimento de Cursilho de Ipê e, também, à Associação 
dos Motoristas de Ipê. Muito obrigado”. Após, a Senhora Rita Márcia da 
Fonseca Cecatto – Presidenta da Comissão Municipal da Cultura e da Paz, 
procedeu a entrega de um troféu à Senhora Helena Conte – Coordenadora 
do Movimento de Cursilho de Ipê, sendo uma homenagem da Câmara 
Municipal de Ipê a esta entidade promotora da cultura e da paz. 
Prosseguindo, o Senhor Presidente, Vereador Valdir Pereira Bueno, 
procedeu a entrega de um troféu ao Senhor Raimundo Soso, Vice-
Presidente da Associação dos Motoristas de Ipê, também, sendo uma 
homenagem da Câmara Municipal de Ipê a esta entidade, pelos trabalhos 
realizados em promoção  da Cultura e da Paz. O Senhor Presidente 
agradeceu a presença de todos e nada mais havendo a tratar, em nome de 
Deus, declarou encerrada a presente Sessão Solene. Eu, Adriana Faé 
Marcanzoni, lavrei a presente Ata que após lida e aprovada pelos Senhores 
Vereadores, irá pelo Presidente e Secretário assinada.  
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