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ATA DA 2ª SESSÃO SOLENE
Câmara Municipal de Laranja da Terra
NONA LEGISLATURA

ANO 2022

Realizada em 25 de JULHO
“HOMENGEM AO DIA DO AGRICULTOR”
No VIGÉSIMO QUINTO dia do mês de JULHO do Ano Dois Mil e Vinte e Dois,
às 17:00 horas, reuniram-se os VEREADORES da Câmara Municipal de Laranja da Terra, Estado do
Espírito Santo, no Salão Nobre Vereador Martinho Saebel. A SESSÃO SOLENE foi presidida pelo
Vereador JACKSON BULERIANM. Estiveram presentes os Vereadores: ADILSON JOSE
FERNANDES, ELSON ARMANI, HENRIQUE KUSTER FILHO, JACKSON BULERIANM,
JAIRO MAYER, JEFERSON JASKE, JUDÁZIO SEIBEL, ROBERTO KUSTER BECKER E
VALÉRIO SARNÁLIA ALVES DEMONÉR.
A SESSÃO OCORREU CONFORME ROTEIRO ABAIXO:

ROTEIRO SESSÃO SOLENE

Orador: Boa Tarde, saudamos a todos os Senhores e Senhoras, para a Sessão
Solene da Câmara Municipal de Laranja da Terra em Comemoração ao dia
Nacional do Agricultor. Por meio dessa sessão cumprimentamos a todos os
homens e mulheres que fazem brotar da terra, não somente plantas, mas também
sonhos e realizações!
Passamos neste momento a palavra ao Presidente da Câmara Municipal
JACKSON BULERIANM.
JACKSON: Sob a proteção de Deus, declaro aberta a Sessão Solene em
comemoração ao dia nacional do Agricultor. (sino)
Hoje é um dia muito especial para a Câmara Municipal de Laranja da Terra pois
temos a honra de realizar uma Sessão Solene em comemoração ao dia do
agricultor.
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São eles os responsáveis pelo importante processo de produção de alimentos. O
preparo do solo para o plantio, o cuidado com a lavoura, a colheita dos frutos.
Os agricultores movimentam grande parte da economia do país. O nosso
Munícipio tem sua economia baseada na agricultura, e dos seus terrenos férteis sai
a produção de banana, café, quiabo, inhame, milho, goiaba, graviola, além das
novas culturas como flores ornamentais e de corte, e especialização na produção
de café de qualidade.
Pessoas que não tem horário para trabalhar. Começam no batente muitas vezes
antes do amanhecer do dia e encerram as atividades quando o sol já se foi.
Trabalhadores honestos, que muito se esforçam, sem se cansar de lutar por
melhorias no campo, sempre em busca de novas alternativas para o aumento da
produtividade.
Mulheres, homens e jovens que dia após dia, ano após ano, enfrentando todas as
diversidades, cultivando suas terras e produzindo. A paixão pelo que produzem, o
orgulho da colheita, numa terra em que tudo se planta e cria.
Valores, que se revelam expressos nas tradições, na cultura e na história.
Agricultores que buscam conhecimento para aprimorar o trabalho, que se unem
para enfrentar as dificuldades, buscam apoio, fazem diferente. Não se deixam
abater pelos problemas, ao contrário, seguem em frente no caminho do progresso.
É do suor desses heróis anônimos que sai a energia que movimenta os mais
variados segmentos da economia. Graças a eles, temos alimentos em nossas
mesas. Os mesmos que produzem o que comemos são os mesmos que também
garantem o próprio sustento. Verdadeiros exemplos de vida, responsáveis pelo
desenvolvimento do agronegócio. Com o empenho, a determinação e o árduo
trabalho de milhares de agricultores, evoluímos cada vez mais, alcançando um
pleno desenvolvimento.
O nosso reconhecimento e gratidão a todos que cultivam da terra o pão de cada
dia.
Peço a todos uma salva de palmas a todos os agricultores!!!
Orador: Passamos agora à entrega das placas de homenagens.
Cada homenageado receberá das mãos do Vereador que o indicou.
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Chamamos o vereador Adilson José Fernandes para vir a
Adilson José frente para a entrega da placa ao seu homenageado.
Fernandes
Convidamos a frente o senhor Laurindo Milke para receber
das mãos do Vereador Adilson José Fernandes a sua placa de
homenagem.
Laurindo Milke Nascido em Afonso Cláudio, hoje morador
de Laranja da Terra, que na época pertencia ao primeiro
citado. Casado com Zilma Krauser Milke, filho de pomeranos,
Paulo Milke e Janeta Milke, pai de dois filhos e avô de uma
neta, trabalhou 7 anos na associação de Produtores Rio
Guandu, Picadão. E Vinte anos no transporte escolar. Hoje
trabalha na Roça e com transporte turístico. Colaborou por
muito tempo na manutenção do Campo do Cruzeiro da
Vendinha, durante 6 anos foi presidente da comunidade de
Vendinha, fazendo, inclusive, várias festas.
Chamamos o vereador Elson Armani para vir a frente para a
Elson
entrega da placa ao seu homenageado.
Armani
Convidamos a frente o senhor Edson Guimaraes para receber
das mãos do Vereador Elson Armani a sua placa de
homenagem.
EDSON GUIMARÃES nasceu em Itarana no dia 16 de
dezembro de 1986, filho de Jorge Guimarães e Ilza Pagung
Guimarães já falecida, pais esses que sempre foram
lavradores, Edson é casado e tem 3 filhos sempre morou no
município de Laranja da Terra.
Chamamos o vereador Henrique Kuster Filho para vir a
Henrique
frente para a entrega da placa ao seu homenageado.
Kuster Filho Convidamos a frente o senhor Edgar Distenhreft para
receber das mãos do Vereador Henrique Kuster Filho a sua
placa de homenagem.
EDGAR DISTENHREFT Nasceu em 14/08/1975, tendo 46
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Jairo Mayer

Jeferson
Jaske

anos. É natural de Afonso Cláudio, filho do finado Orlando
Distenhreft e Adelaide Wagemacher Distenhreft. Edgar
Distenhreft se casou com Neidilaine Gomes de Arruda
Distenhreft, com quem tem dois filhos, Gustavo de 18 anos e
Elen de 12 anos. Reside no Córrego de Ribeirão e é lavrador
juntamente com sua esposa.
Chamamos o vereador Jairo Mayer para vir a frente para a
entrega da placa ao seu homenageado.
Convidamos a frente o senhor VAGNERSON ROGERIO
KESTER para receber das mãos do Vereador Jairo Mayer a
sua placa de homenagem.
VAGNERSON ROGERIO KESTER Nasceu no dia
30/05/1981, em Jequitiba, Distrito de Sobreiro. É filho de João
Kester e Bertina Adami Kester, ambos lavradores. Desde
pequeno aprendeu a trabalhar na roça. Estudou até a 4ª série
na escola “Córrego Adami”. Seguiu os passos de seus pais e
continuou trabalhando com agricultura. Aos 25 anos se casou
com Simonia Mayer Kester, com quem tem um filho,
KAUAN, melhor presente que Deus lhes deu. Continua na sua
luta como agricultor porque amo o que faz.
Convidamos a frente o senhor Evaldo Jaske para receber das
mãos do Vereador Jeferson Jaske a sua placa de homenagem.
EVALDO JASKE É natural de Afonso Cláudio, nascido no
dia 20 de setembro de 1951, se encontra atualmente com 70
anos.
Lavrador, aposentado, ainda lida com agricultura, filho dos
agricultores que já descansam, Carlos Jaske e Oldina Kutz
Jaske, casou-se com Anilda Schroeder Jaske, com quem
possui três filhos, Marciano Jaske, Jeferson Jaske, Evanilda
Jaske; dois netos e uma bisneta.
Reside na comunidade do Pão de Ló, Joatuba, desde a sua
infância. Perdeu seu pai muito cedo, e logo precisou aprender
a lidar com o campo. recebeu de presente uma propriedade
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Judázio
Seibel

que possui até o dia de hoje, ainda comprou um pequeno
terreno dos irmãos herdeiros onde hoje reside, e foi destas
terras que sempre tirou seu sustento e ensinou os filhos a
trabalharem na agricultura.
Atualmente está produzindo com a ajuda do seu filho mais
velho em sua propriedade o cultivo variado de culturas como:
quiabo, pepino, milho, feijão, café, entre outros, e também
possui uma pequena criação de suínos e aves para consumo
humano.
Evaldo sempre contribuiu com o trabalho voluntário na
comunidade e na sua igreja, objetivando melhorias, dentre
suas habilidades ainda aprendeu deste cedo a produzir açúcar
mascavo e farinha de mandioca. Também se aperfeiçoou
como pedreiro em pequenas obras na sua propriedade, dos
familiares e amigos.
Chamamos o vereador Judázio Seibel para vir a frente para a
entrega da placa ao seu homenageado.
Convidamos a frente o senhor Selso Plaste para receber das
mãos do Vereador Judázio Seibel a sua placa de homenagem.
SELSO PLASTE Tem 64 anos e é produtor rural na região
denominada volta grande do distrito de sobreiro,
Em sua infância chegou a morar em vitória durante os anos de
1971 a 1974 para estudar e também trabalhou como balconista
de carteira assinada. No ano de 1974 voltou para exercer a
função de produtor rural.
Trabalhou com o cultivo do alho de 1975 até 1982. No ano de
1983 começou com um dos primeiros produtores de quiabo na
região. No ano de 1988 foi até visitado pelo globo rural,
Em 1993 foram comprados os primeiros maquinários para o
beneficiamento do café para comercializar o mesmo,
No ano de 2001 foram comprados os primeiros equipamentos
para a secagem do café. Continua trabalhando atualmente com
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Roberto
Kuster
Becker

a secagem, pilagem de café conillon e também com o gado de
corte.
Agradece primeiramente a Deus e a todos que ajudaram nessa
função tão árdua e importante para o cidadão.
Chamamos o vereador Roberto Kuster Becker para vir a
frente para a entrega da placa ao seu homenageado
Convidamos a frente o senhor Alvino Wagemacher para
receber das mãos do Vereador Roberto a sua placa de
homenagem.
ALVINO Nasceu em sobreiro no Córrego do Valão Seco,
onde residiu até os seus três anos de idade. Depois mudou-se
para Córrego do Cedro onde reside até hoje. Cresceu
trabalhando na roça, onde plantava arroz, feijão, milho,
amendoim, café e também mexia com o gado. Casou e teve
dez filhos, sendo 5 mulheres e 5 homens. Criou todos com
muita luta e trabalho duro na roça, ensinando-os tudo o que
havia aprendido com seu pai a respeito do trabalho na roça e
nas plantações. As coisas eram difíceis naquela época pois
todo trabalho era feito de forma braçal ou com juntas de boi.
Mesmo com todas as dificuldades, ele nunca desistiu de ter
suas plantações, sempre fazia uma boa colheita.

Valério
Sarnália
Alves
Demoner

Chamamos o vereador Valério Sarnália Alves Demoner para
vir a frente para a entrega da placa ao seu homenageado.
Convidamos a frente o senhor Ervino Klug para receber das
mãos do Vereador Valério a sua placa de homenagem.
ERVINO KLUG - Filho de Germano Klug e Ida Flegler
Klug, nasceu em 1 de julho de 1946. Natural de Laranja Da
Terra, residente na Barra da Perdida. Lavrador desde a
infância até o atual momento, casou-se com Jandira Klems
Klug com quem tem uma filha, sendo avô e bisavô. Continua
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Jackson
Bulerianm

seus afazeres de amor à terra!
Chamamos o Presidente da Câmara Jackson Bulerianm para
vir a frente para a entrega da placa ao seu homenageado.
Convidamos a frente o senhor Edvaldo Shilfebein para
receber das mãos do Presidente da Câmara Jackson
Bulerianm a sua placa de homenagem.
EDVALDO SHILFELBEIN- Morador de Alto Laranja da
Terra, onde mora há mais de 10 anos. Tem 43 anos de idade, e
é muito feliz com o que faz, trabalhando em sua terra
buscando sempre o melhor para ele, e para todos em sua volta.
Aproveita o momento para parabenizar a todos os produtores
de Laranja da Terra.

Jackson
Bulerianm

Convidamos a frente o senhor Jandir Betzel para receber das
mãos do Presidente da Câmara Jackson Bulerianm a sua
placa de homenagem.
JANDIR BETZEL Tem 57 anos, nascido no município de
Laranja da Terra, em Jequitibá onde vive até hoje. Filho de
lavradores, com quem aprendeu a trabalhar na roça desde
muito novo. Trabalhou por dezessete anos como meieiro
juntamente com sua esposa. Com muita luta e trabalho
conseguiram adquirir sua propriedade rural, onde trabalham
há quinze anos. Sempre gostou do trabalho rural, e ao longo
de todos esses anos aprendeu muito com o cultivo. Nem
sempre foi fácil, encontrando muitas dificuldades em seu
caminho. Mas apesar do trabalho Rural não ser valorizado
como deveria, tem muito orgulho de ser um produtor rural.

Orador: Agradecemos a presença de todos os presentes nesta sessão.
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Conferimos o uso da palavra ao Presidente da Câmara Municipal para suas
considerações finais.
Jackson: ... DECLARO ENCERRADA A SESSÃO.
♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫
Após as considerações finais e agradecimentos, e considerando que todas as homenagens foram
esgotadas, o Presidente Jackson Bulerianm confirmou aos seus pares a PRÓXIMA SESSÃO ORDINÁRIA a realizarse na SEGUNDA-FEIRA, dia 1º de AGOSTO de 2022, às 16 Horas. E, logo ordenou o encerramento da presente Ata
que vai abaixo assinada.

-----------------------------------------Secretário da Mesa

Presidente da Câmara

-----------------------------------------Vice-Presidente da Mesa

OBS.: O áudio da Sessão está disponível no You Tube desta Casa de Leis.
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