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ATA DA SaREUNIÃO SOLENE, DA 3a SESSÃO LEGISLA TIVA, DA 1Sa
LEGISLATURA, DA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SANTA
CRUZ DO SUL, REALIZADA EM 26-07-2011.
Aos vinte e seis dias do mês de julho, do ano de dois mil e onze, às vinte
horas, realizou-se, no plenário da Câmara Municipal de Vereadores de
Santa Cruz do Sul, a quinta Reunião Solene deste período Legislativo, da
terceira sessão legislativa, da décima quinta legislatura, da Câmara
Municipal de Vereadores de Santa Cruz do Sul, tendo estado presentes os
Vereadores: André Francisco Scheibler - PTB - Presidente, Alceu Crestani
- PSDB, Ari Thessing - PT, Edmar GuilhermeHermany- PP, Francisco
Carlos Smidt - PTB, Hildo Ney Caspary - PP, Neri Siqueira - PSDB,
Nasário Eliseu Bohnen - DEM, Paulo Beneduzi da Silva - PTB,Wilson Luiz
Rabuske - PT e Antonio Nelson Nascimento - PTB. Esta reunião teve o
objetivo de homenagear o Centro Cultural 25 de Julho, pelos vinte e cinco
anos de fundação. Inicialmente, o senhor Ari Guido Trennepohl, Assessor
de Imprensa desta Casa Legislativa, convidou as autoridades para
comporem a Mesa dos trabalhos desta reunião, que ficou assim constituída:
Vereador André Francisco Scheibler, Presidente do Poder Legislativo;
Vereador Paulo Beneduzi da Silva - primeiro Secretário da Câmara de
Vereadores; senhora Iria Bender - Patrona do Grupo Polka do Centro
Cultural 25 de Julho; senhor Eliceu Werner Scherer - 1° Presidente do
Centro Cultural 25 de Julho, representando todos os ex-presidentes, e
senhora Rejane Inês Frey Bôhm - Presidente do Centro 25 de Julho. Tão
logo composta a Mesa de autoridades, o mestre de cerimônias, senhor Ari
Guido Trennepohl convidou os demais Vereadores a tomarem assento no
Plenário, tendo em seguida, sido executado o Hino Nacional. Após, o
senhor Presidente fez a saudação inicial. Disse ser um orgulho para esta
Casa, prestar homenagem ao Centro Cultural 25 de Julho que está
festejando seu Jubileu de Prata. Em seguida, o primeiro Secretário da
Mesa, Vereador Paulo Beneduzi da Silva fez a leitura do Requerimento n°
24/2011 de autoria do Vereador Edmar Guilherme Hermany solicitando a
realização da presente reunião solene. Após, o Vereador Edmar Guilherme
Hermany, autor da presente homenagem falou em nome do Poder
Legislativo. Disse que os imigrantes alemães, se estabeleceram no
Município em hum mil novecentos e quarenta e nove, e desde então, suas
tradições e trajetória sÓcio-cultural seguem vivas na comunidade. Após,
destacou o trabalho dos ex-President~s do Centro Cultural 25 de Julho, pelo
empenho em resgatar, ao longo dos anos, o patrimônio cultual dos
imigrantes, em todos os setores, no esporte, na música, na dança, nos
contos e no folclore. Disse que todos os descendentes dos. imigrantes
alemãs sentem orgulho dos pioneiros que deram início a pujante cidade que
é hoje o Município de Santa Cruz. Conforme o Vereador, hoje o Município
de Santa Cruz possui várias etnias, e convivem harmoniosamente na
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comunidade. Disse sentir orgulho, em poder homenagear todos aqueles
que fizeram e fazem parte da história do Centro Cultural 25 de Julho.
Destacou que o Centro Cultual está pleiteando a construção da sua nova
sede, tendo total apoio da comunidade. De acordo com o Vereador, várias
são as atividades desenvolvidas no Centro Cultural, entre eles, os jogos
germânicos e danças, entendendo que o local hoje já é uma referência
cultural e um cartão de visitas no Município de Santa Cruz. Na seqüência,
foi entregue uma placa comemorativa ao Centro Cultural 25 de Julho, tendo
sido recebida pela Presidente do Centro Cultural 25 de Julho, senhora
Rejane Inês Frey Bõhm, pela senhora Iria Bender e senhor Eliceu Werner
Scherer, cuja placa foi entregue pelo Vereador Edmar Guilherme Hermany
juntamente com a Presidência desta Casa, Vereador André Francisco
Scheibler. Após, ocorreu a apresentação de danças pelos Grupos de
Danças do Centro Cultural 25 de Julho. Na continuidade, o senhor Eliceu
Werner Scherer, 1° Presidente do Centro Cultural 25 de Julho, fez uso da
palavra. Disse ficar imensamente feliz pelo reconhecimento desta Casa,
prestando esta homenagem à uma entidade que está comemorando seu
Jubileu de Prata. Lembrou que o senhor Nelson Bender, fundador do Centro
Cultural 25 de Julho, foi um cidadão que esteve sempre à frente de seu
tempo. Destacou que os imigrantes alemães que aportaram no Município,
trouxeram na bagagem as tradições da Alemanha, destacando com
satisfação que hoje, a comunidade reconhece a importância de se manter
vivos os costumes da época, como forma de valorizar as suas raízes. Disse
que o Centro cultural 25 de Julho tem um trabalho voltado as tradições
germânicas desde a sua fundação. Após, lançou a ideia de criação de uma
vila típica, no Parque da Oktoberfest, podendo cada etnia apresentar sua
culinária, seus costumes e tradições. Na continuidade, o Grupo de Danças
do Centro Cultural 25 de Julho fez a apresentação de danças. Logo após,
fez seu pronunciamento a senhora Rejane Inês Frey Bõhm, Presidente do
Centro Cultural 25 de Julho. Disse que a gratidão é um dos sentimentos
mais lindos e puros que Deus concedeu ao ser humano, reconhecendo com
gratidão a homenagem prestada pelo Poder Legislativo de Santa Cruz.
Após, destacou que os projetos aqui apreciados, e de interesse do 25 de
Julho, sempre mereceram de todos os integrantes desta Casa o integral
apoio e a aprovação. Destacou também, a incansável dedicação de todos
os sócios fundadores, bem como as diretorias que tão bem conduziram este
Centro ao longo dos seus vinte e cinco anos de história, para fundar o
Centro Cultural 25 de Julho. Disse que, a comunidade tem muito para
comemorar, afirmando sentir-se, como Presidente do Centro Cultural 25 de
Julho, e ao lado da atual diretoria, muito honrada e feliz por fazer parte de
momentos indescritíveis e históricos. Por outro lado, afirmou estar ciente do
compromisso em difundir a causa do Centro Cultural 25 de Julho, que hoje,
é pela construção da nova sede, no formato de uma Casa Germânica que
irá beneficiar toda a comunidade. Ao finalizar, acredita que, com certeza
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este sonho se realizará, pois tanto a nível Estadual como Federal, o projeto
está prestes a ser aprovado. Antes de encerrar a reunião, foi cantado o
Hino de Santa Cruz. Não havendo mais nada para tratar, o senhor
Presidente declarou encerrada esta reunião. Os trabalhos foram presididos
pelo Presidente, Vereador André Francisco Scheibler e secretariados pelo
Vereador Paulo Beneduzi da Silva do que eu, Paulo Beneduzi da Silva,
primeiro Secretário, determinei que fosse lavrada a presente Ata, pela
servidora da Câmara, Sandra Regina Neis Bueno, que após, lida e
aprovada, será assinada por mim, primeiro secretário e pelo senhor
Presidente.
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