Sessão solene, 23 de julho de 2018.
A sessão solene homenageou o grupo Freundenkreis. O presidente do
legislativo, Marco Antônio Larger (Progressitas) cumprimentou a todos os
presentes e deu início à solenidade.
Em seu discurso, o Presidente Marco Antônio Larger cumprimentou a todos os
presentes e falou sobre a importância do grupo Freundenkreis, cuja tradução
significa “círculo de amigos”. Salientou que o grupo é responsável por levar
alegria através do reportório com músicas alemãs. Larger frisou ainda, que o
grupo completa nesse ano seus 41 anos, se reportando a trajetória do grupo,
seus presidentes e demais componentes que são responsáveis por manter viva
a tradição do grupo. Elogiou o grupo pela alegria que transmitem por meio da
música.
A assessora legislativa, Isabel Ellwanger, leu a proposição da vereadora Lurdes
Ellwanger que concedeu homenagem ao grupo Freundenkreis.
LURDES ELLWANGER (Vereadora proponente) – Cumprimentou a todos os
presentes na solenidade e dedicou saudação especial aos integrantes do grupo
Freundenkreis e ao presidente Marcos Beskow. A vereadora parabenizou os
Freundenkreis por manter acesa a tradição alemã ao longo dos 41 anos desde
a fundação do grupo. Enalteceu o fato de a nova geração estar participando e
levando a diante a alegria transmitida do grupo em suas apresentações. Ao fim,
desejou que o grupo siga levando alegria e revelando sua história por muitos
anos.
A vereadora também transmitiu o pronunciamento do vereador Cristiano Becker
(MDB), que não pode comparecer à solenidade:
De todas as homenagens já prestadas pela casa legislativa, essa é uma das
mais merecidas, já que 41 anos não são 41 dias. Muito poderia ser dito, mas em
breves palavras deixou em nome do partido MDB o seu efusivo cumprimento a
todos que sempre buscaram valorizar a cultura dos nossos antepassados
alemães. Deixou a mensagem de Nildo Lage: “A cultura de um povo é o seu
maior patrimônio. Preservá-la é resgatar a história, perpetuar valores, é permitir
que as novas gerações não vivam sob as trevas do anonimato”. Aos membros
do Freundenkreis deixou seu abraço e consideração.
JAIRA DIEHL (PSB) – Parabenizou a colega Lurdes Ellwanger pela brilhante
iniciativa de propor homenagem ao importante grupo. A vereadora lembrou que
Candelária foi colonizada por alemães, fato que contribui para que o município
tenha uma riqueza cultural muito grande. Ressaltou que um povo sem cultura é
um povo sem história. A vereadora citou uma frase em alemão, cuja tradução foi
felicitar o grupo pela trajetória e alegria transmitida por meio da música.

CELSO GEHRES (Progressistas) – Também parabenizou a vereadora Lurdes
Ellwanger pela proposição apresentada. Gehres disse que a proposição é uma
forma de valorizar a cultura, a arte e uma maneira de parabenizar o grupo
Freundenkreis por levar alegria e entretenimento aos diversos recantos do
estado. O vereador destacou que a homenagem é mais que justa, eis que
enaltece a importância da cultura alemã em nosso município, representada com
grande maestria pelo grupo Freundenkreis. Ao fim, desejou que o grupo
Freundenkreis siga levando cultura e alegria por onde passa.
RUI BEISE (PDT) – Em seu pronunciamento, Beise falou sobre a cultura alemã
em nosso município, narrando a trajetória de algumas famílias alemãs que se
instalaram em nosso município antes mesmo da emancipação no ano de 1925.
Contou algumas histórias do grupo Freundenkreis, recordando que o “círculo de
amigos” se reunia na churrascaria do falecido Hari Nauderer, onde cantarolavam
suas canções e desde lá já eram bastante prestigiados pela comunidade. Em
nome da bancada do PDT registrou seu carinho e prestígio a todos membros do
grupo Freundenkreis.
CRISTINA ROHDE (PSDB) – A vereadora parabenizou o grupo por estar há 41
anos levando alegria e traduzindo a cultura alemã através da música. Lembrou
que os fundadores do grupo Freudenkreis foram Edvino Tischler e o Padre
Alfredo, recordando com saudosismo a época em que ouvia seus familiares que
participavam do grupo, ensaiando e cantarolando as músicas. Cristina disse que
tradição, significa cultuar as suas origens, ressaltando que essa característica é
muito bem aplicada ao Freundenkreis, seja pela música alemã, pelos
instrumentos, pela roupa típica, mas acima de tudo, pelo amor que cultivam pelas
suas origens. Enalteceu a coragem e a ousadia dos fundadores do grupo que no
ano de 1977 deram o primeiro passo e formaram o Freundenkreis. A vereadora
parabenizou a colega Vereadora Lurdes Ellwanger pela iniciativa de propor a
importante homenagem. Em nome da bancada do PSDB e em nome da sua
família, a vereadora desejou muito sucesso ao grupo Freundenkreis. Também
parabenizou todos colonos e motoristas, que comemoram seu dia na próxima
quarta-feira, 25 de julho.
PAULO ROBERTO BUTZGE (Prefeito de Candelária) – Saudou o presidente
do grupo Freundenkreis, Marcos Beskow, e também seu pai Odilo Butzge que
participa do Freundenkreis há anos. E em nome destes, estendeu seus
cumprimentos a todos que fazem e fizeram parte do grupo. Parabenizou a
proponente, vereadora Lurdes Ellwanger, pela iniciativa de homenagear o grupo.
Lembrou que viu o grupo nascer e acompanhou os avanços do “círculo de
amigos”, tradução de Freundenkreis. Recordou que não importa se tinha sol,
chuva, ou se precisavam se deslocar para a cidade de bicicleta, carro ou trator,
os integrantes não perdiam um ensaio. Frisou a importância de cultivarmos a
cultura alemã em nosso município, o que é feito pelo Freundenkreis, que

transmite a cultura alemã por meio da música, levando alegria por onde passam.
Ao fim, parabenizou os integrantes do grupo pelos 41 anos de tradição e
companheirismo.
MARCOS BESKOW (Presidente do Freundenkreis) – Agradeceu em nome de
todos integrantes do grupo a homenagem prestada ao Freundenkreis. Marcos
falou um pouco sobre a história do grupo que foi fundado no ano de 1977 pelo
padre Alfredo, por Edvino Tischler e Hari Nauderer. Narrou que o Freundenkreis
surgiu ante a necessidade de reunir os amigos para realizar apresentação
musical no dia do colono e do motorista. Citou o nome de todos os integrantes
que atualmente compõe o Freundenkreis. Falou sobre as apresentações que o
grupo faz na região, noticiando que no dia 25 de julho irão se apresentar na
localidade de Ferraz, no município de Vera Cruz. Agradeceu ao Sr. Odilo Butzge
que cede sua garagem quinzenalmente para que o grupo realize seus ensaios.
Ao finalizar, agradeceu a vereadora Lurdes Ellwanger por prestar essa
homenagem ao grupo. Convidou os Freundenkreis e todos os presentes a
cantarolar a música “Isabella”.
>> A próxima sessão acontece no dia 30 de julho, às 19h.

