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“O Dirigente do Estado deve ter a competência para antecipar os problemas que ele 
vai enfrentar e, ao antecipar os problemas, remediá-los, não permitindo que o 

tempo corroa a sua autoridade.” – Maquiavel. 
 

S O L E N I D A D E    D E    H O M E N A G E N S 
16º Aniversário de Emancipação Político-Administrat iva  

19 de março de 2008 
9 horas e 30 minutos 

SESSÃO SOLENE 
HOMENAGEM A MUNÍCIPES E MUNICÍPIO 

I. ABERTURA 
Mestre de Cerimônia 
Celso de Jesus Alves Bueno – Câmara de Vereadores 
 
Senhoras e Senhores, bom dia. 
Agradecemos à presença de todos. 
Sejam bem-vindos. 

Diante de um mundo que se torna a cada dia mais competitivo, o tempo corre 
depressa pela vida humana e priva o "homem", em seu trajeto cada vez mais célere, 

do privilégio de conviver com seus semelhantes. 
 
Esta é uma Sessão Solene da Câmara Municipal de Quevedos que tem por 
finalidade homenagear munícipes que em áreas diferenciadas contribuíram com o 
engrandecimento da nossa Quevedos. Assim como também o nosso município por 
ser o aniversariante que nestes dezesseis anos progrediu com o esforço de muitas 
outras tantas pessoas que de forma anônima ou não, tem a sua parcela de 
contribuição. 
 

Reconhecimento de Autoridades presentes à Sessão So lene: 
1. Ver. Alcemar Silveira de Lima 
2. Verª Ana A. do N. Lampert 
3. Ver. Maria S. de Vargas 
4. Mauro Bayer – Secretário Municipal da Agricultura 
5. Zeno A. R. de Oliveira – Vice-Prefeito Municipal 
6. Irineu Rohr – Presidente do Pavilhão Católico de Quevedos 
7. José M. R. Pigatto – Patrão do CTG Mangueira de Pedra 

 
II. COMPOSIÇÃO DA MESA DIRETIVA 
Mestre de Cerimônia 
Compõem a Mesa Diretiva desta Sessão Solene: 
1. 1. Excelentíssimo Senhor Presidente, Vereador Valderi dos Santos Pereira 
2. 2. Excelentíssimo Senhor Vice-Prefeito Municipal, Zeno Alves Rodrigues de 
Oliveira  
3. 3. Excelentíssimo Senhor Vice-Presidente, Vereador Amilton Luiz Dalmolin Baggio 
4. 4. Excelentíssimo Senhor 1º Secretário, Vereador Domingos Soares da Silva 
 
III. PALAVRA DE ABERTURA DO PRESIDENTE DA  
Mestres de Cerimônia 
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1. Com a palavra Excelentíssimo Senhor Presidente da Câmara de Vereadores de 
Quevedos, Vereador Valderi dos Santos Pereira, para a abertura desta Sessão 
Solene. 
2. O Mestre de Cerimônia convida a todos para permanecermos em pé, de modo a 
formarmos um grande coral e cantarmos o Hino Nacional. 
3. Após a execução do Hino, o Mestre de Cerimônia convida a todos a assentarem. 
 
IV. HOMENAGENS 
Mestre de Cerimônia 
1. Da Câmara Municipal de Vereadores de Quevedos 
Leitura do Decreto Legislativo nº 2, de 14 de março  de 2008.  
 
Considerações sobre cada homenageado  
Neste momento passamos a homenagear as seguintes pessoas: 

Senhor Hortêncio da Silva Braz – integrante da Forç a Expedicionária 

Brasileira – FEB (1944) e Juiz de Paz de Quevedos ( 1957). 

A história do Rio Grande do Sul é marcada por lutas e por conquistas que ao longo 

do tempo fez surgir homens abnegados e responsáveis pela construção de uma 

sociedade justa e fraterna e, neste contexto voltamos ao passado e buscamos 

exemplos de hombridade e dedicação dos homens que dispuseram dando o melhor 

de suas vidas para construir a Pátria Gaúcha. Em 2008 marca os 63 anos da II 

Guerra Mundial e essa guerra contou com soldados gaúchos e embora a história 

não relate nos livros, contou com um herói Quevedense – HORTÊNCIO DA SILVA 

BRAZ, que nesta data está sendo homenageado por ter deixado a sua terra, 

atravessar o Oceano Atlântico e chegar à Itália, representando nossa Pátria como 

Expedicionário. Além de ter sido combatente pela paz mundial, quando retornou 

para Quevedos, nossos escassos registros relatam que ainda foi Juiz de Paz em 

nossa terra, onde exerceu o seu primeiro ato no dia 14 de maio de 1957 e o seu 

último, em 19 de maio de 1984. Comemoramos hoje a sua presença entre nós e a 

nossa homenagem como Poder Público estende-se também a seus familiares. 

  Neste instante, convidamos o senhor Hortêncio da Silva Braz  para receber o 

certificado e o cartão de homenagem serão entregues pelo Vereador Valderi dos 

Santos Pereira – Presidente da Câmara de Vereadores. 

Senhor Felisbino de Oliveira – Oficial Distrital (E scrivão) nomeado em 27 

de março de 1951. 

O Cartório Distrital de Quevedos foi fundado em 2 de janeiro de 1914, onde o senhor 

Felisbino de Oliveira foi nomeado Oficial Distrital – Escrivão em 27 de março de 
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1951 e seu primeiro ato foi registrado no dia 14 de maio de 1957 e o último ato em 

29 de junho de 1984, na qualidade de Oficial Ajudante do então Escrivão Distrital 

Francisco Dias dos Santos. Neste período possuía o Município de Quevedos dois 

Cartórios: um de Registro Civil prestando serviços de registros de nascimentos, 

casamentos e óbitos e o outro, de Registro de Notariado, o equivalente ao 

Tabelionato onde se realizava reconhecimento de firmas, procurações, escrituras e 

outros serviços. Assim, também esta Câmara de Vereadores reconhece os seus 

préstimos para transformar Quevedos no que é hoje.  

  Neste instante, convidamos o senhor Felisbino de Oliveira  para receber o 

certificado que será entregue pelo Vereador Amilton Luiz Dalmolin Baggio e o cartão 

de homenagem entregue pelo Vereador Valderi dos Santos Pereira – Presidente da 

Câmara de Vereadores. 

Senhora Eva de Oliveira Ramos - Professora, tendo o  início de suas 

atividades como Docente no ano de 1948 . 

A professora Eva de Oliveira Ramos, que detém o título Professora mais idosa do 

município de Quevedos começou a lecionar por volta de 1948. Iniciou suas 

atividades docentes como professora particular; posteriormente a Escola Municipal 

14 de Julho, localizada no Passo da Cruz – Quevedos, tendo como Patrono D. 

Pedro I. foi contratada entre os períodos de 1948 a 1949; foi nomeada no ano de 

1977 e lecionou até 1977, onde totalizou 30 anos no serviço do Magistério Público, 

ensinando muitos dos que são nossos pais hoje. A professora Eva tem consigo um 

pensamento: “o resultado de todos os anos de trabalho foi que consegui dar estudos 

paras os filhos. Hoje cada uma está ganhando a vida com mais facilidade e tudo o 

que consegui foi com muito sacrifício.”  

Neste instante, convidamos a senhora Eva de Oliveira Ramos  para receber o 

certificado que será entregue pelo Vereador Domingos Soares da Silva e o cartão de 

homenagem entregue pelo Vereador Valderi dos Santos Pereira – Presidente da 

Câmara de Vereadores. 

Breve relato cronológico de Quevedos:  
1802 – Chega , provindo de São Paulo, José de Quevedo de Macedo, em terras na costa do Toropi, 
denominada de antiga estância de São Domingos, distrito de São Xavier. Província das Missões, 
pertencente ao povo de São Miguel das Missões. Descendentes de espanhóis, devoto de Nossa 
Senhora dos Remédios, trouxe no bolso do casaco uma imagem de aproximadamente 10 cm de altura, 
e mais tarde, constrói uma pequena capela de madeira e um altar para a santa, hoje padroeira do 
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município. Estabeleceu-se com a criação de animais, bovinos e eqüinos. Trouxe consigo 9 filhos e 
outros 14 filhos, de seu segundo casamento, nasceram nas terras gaúchas ou missioneiras.  
1820 – Construção de uma nova capela, de pedra e barro, por seus filhos: “Capela dos Quevedos”... 
Existente até hoje. A antiga capela de madeira, com o tempo foi deteriorando-se e sua base, foi 
utilizada como cercada de pedra. Cemitério, que existe ainda hoje no município. Denominado 
“cemitério velho”, é o mais antigo do município.  
1834 – As terras de Quevedo passam a pertencer ao recém criado município de Cruz Alta, 
precisamente ao 2° Distrito de São Martinho.  
1842 – Morre José de Quevedo de Macedo e é enterrado na capelinha, hoje “cemitério velho”.  
1873 – Chegada dos primeiros imigrantes italianos.  
1876 – Com a divisão política e a emancipação do município de São Martinho, as terras passam a 
fazer parte deste município até 1901, sendo denominado de Rincão de Quevedos, fazendo parte do 
então 3° Distrito de São Xavier.  
1883 – Chegada dos primeiros imigrantes alemães.  
1901 – São Martinho é anexado a Vila Rica, atual Júlio de Castilhos e o Rincão dos Quevedos passa a 
pertencer ao 1° Distrito de Vila Rica. Havia a Picada de Quevedos. 
1905 – Chega o primeiro dentista – Cândido Alves Dias. 
1913 – Em 9 de dezembro é criado o 6° Distrito de Vila Rica com a denominação de Igrejinha. Com a 
emancipação de Tupanciretã, Igrejinha passa a ser o 5° Distrito. 
1914 – É instalado o primeiro Cartório de Registro civil em 12 de janeiro e era Juiz Distrital e 1º Oficial, 
Manuel de Oliveira Netto.  
1938 – A denominação de Igrejinha, alterada pelo decreto a ser Quevedos em homenagem às famílias 
descendentes do 1° morador do distrito.  Demarcação das terras decretando a área urbana.  
1950 – Os meios de transporte vão se atualizando. Surge a linha de ônibus que liga Quevedos a Júlio 
de Castilhos. Começa a funcionar o Grupo Escolar de Quevedos – o que é hoje a Escola Estadual de 
Educação básica D. Pedro I e em maio é inaugurado. 
1953 – Fundação do Hospital Nossa Senhora dos Remédios.  
1960 – Criação do posto da Brigada Militar.  
1970 – Fundação do Clube 17 de Maio.  
1974 – Fundação do Esporte Clube Satélite.  
1977 – Instalação da Filial da COTRIJUC.  
No dia 31 de dezembro foi fundado o CTG Mangueira de Pedra, surgiu em assembléia geral dos 
associados do clube 17 de Maio que votaram a favor de sua dissolução, transformando-o em centro de 
tradições gaúchas.  
1980 – Instalação da Unidade Sanitária.  
1986 – Instalação do Posto de Combustível.  
1987 – É desativado o Hospital Nossa Senhora dos Remédios.  
1988 – Assentamento pelo governo estadual de 19 famílias na Paina.  
1989 – Foi criado o grupo de saúde para melhor conhecer e fazer uso de plantas medicinais, 
assistência à comunidade.  
1990 – Em maio começa o processo emancipacionista do município.  
1992 – Lei Estadual n° 9589 de 20 de março de 1992, criando o município de Quevedos. 
Em 1º de janeiro de 1993 é realizada a sessão solene para posse dos Vereadores, Prefeito e Vice-
Prefeito de Quevedos, para então, a partir daí dar vida à Quevedos. 
Em 28 de agosto de 1995, através da Lei Municipal nº 110, foram instituídos os símbolos municipais: O 
Brasão, o Selo e o Hino.  
. 
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O Município de Quevedos na de 20 de março comemora o seu 16º Aniversário de 

Emancipação Político-administrativa, neste ato representado pelo senhor Zeno Alves 

Rodrigues de Oliveira, recebe o cartão de homenagem do Vereador Valderi dos 

Santos Pereira – Presidente da Câmara de Vereadores. 

 
V. USO DA PALAVRA 
Mestres de Cerimônia 
Concedemos a palavra aos homenageados: 
1. Felisbino de Oliveira  
 
VI. CONSIDERAÇÕES FINAIS 
Mestre de Cerimônia 
Com a palavra o Excelentíssimo Senhor Presidente da Câmara de Vereadores de 
Quevedos, Vereador Valderi dos Santos Pereira, para fazer seu pronunciamento e 
suas considerações finais. 
 
VII. ENCERRAMENTO 
Mestre de Cerimônia 
No encerramento o Mestre de Cerimônia convida a todos pra cantarem o Hino do 
Município de Quevedos 


