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PROPOSIÇÃO Nº 078/2021 
 

Proposição escrita, apresentada pelos Vereadores Proposição escrita, apresentada pelos 

Vereadores KÁTIA OLIZSRWSKI FEIJÓ/MDB, CELIANA PACHECO HUBNER/ MDB. 

JOÃO FRANCISCO DA SILVA FEIJÓ/MDB 

 

Texto: Requeiro a Mesa, ouvido o Plenário, na forma Regimental, para que se oficie, a 
seguinte: 

          
MOÇÃO DE PARABENIZAÇÃO 

 
Parabenizamos e homenageamos o 
Professor Lucas Bonebergr que 
através de sua arte enaltece nossa 
cultura gaúcha e leva o nome de 
nosso município com grande 
entusiasmo. 
 

Brasil abraça a Itália com um legado histórico do Professor Lucas Bonebergr 

Uma belíssima criação, um importante legado histórico chega à Itália durante as 

comemorações do Bicentenário da heroína de dois mundos. Trata-se de uma homenagem 

dedicada a Francesco Garibaldi descendente direto de Anita. Um desenho que ganhou 

prestigio e foi criado pelo professor de história e desenhista Lucas Bonebergr, 26 anos, 

natural de Barra do Ribeiro no estado do Rio Grande do Sul. Amante da tradição gaúcha, 

educador graduado na Uniasselvi (Centro Universitário Leonardo da Vinci), um artista que 

considera a arte como seu melhor passatempo e um hobby que virou profissão. Como todo 

bom gaúcho, se orgulha de possuir tantos tesouros culturais na sua terra natal, valoriza muito 

a história, local, o amor e a liberdade. Assim sendo, admirador dos feitos do seu povo na 

Guerra dos Farrapos, costuma exaltar a coragem e bravura de seus antepassados. Anita 

para o nobre professor é definida como a mais perfeita representação da transformação de 

um ser humano em uma divindade, de uma mulher em uma verdadeira deusa, a Heroína 

genuína, que não contente em salvar a própria felicidade, deu sua vida pela liberdade em 

nome de dois mundos. Lucas Bonebergr, sempre teve apreço pela história do “Amor 

Guerreiro[lucadiber1]”, por Anita assim como por Garibaldi e coincidentemente faz 

aniversário um dia depois de Anita, ela 30 de agosto e ele 31. Respondeu ao nosso contato 

com muita emoção, falou pausadamente e sorridente que está realizado com tudo o que tem 

acontecido. Enquanto trabalhou no desenho tinha em mente o primeiro ato heroico de Anita, 

quando os barcos de Garibaldi foram atacados em Laguna e no momento que os soldados 

corriam para fugir do combate, Anita corria de peito aberto respondendo fogo com fogo, 

dando coragem aos homens, incentivando-os para o espanto de Giuseppe e todos os 

presentes! Pensando a esse momento de inspiração, o desenho surgiu como um ato heroico 

conciliando arte e história as duas paixões do professor. E sem saber ao certo a forma, nem 

como expressar as emoções para celebrar o aniversário de Anita. 
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Lucas Bonebergr sempre considerou um privilégio a parte, evidenciar Anita Garibaldi, a 

defensora dos ideais democráticos de imensurável definição, o talento do professor 

desenhista unido ao valor da heroína, amada pelo povo gaúcho e toda a apoteose de sua 

história deu origem a mais pura expressão de amor e apego às raízes. De um modo muito 

criativo, as emoções foram passadas, a percepção da personalidade de Anita através de 

seus traços faciais se tornou uma belíssima homenagem com forma inquestionável. Quando 

o artista começou a desenhar nunca imaginou que seu desenho de Anita Garibaldi fosse 

chegar até a Itália, aos familiares, especialmente ao descendente de Ezio, Ricciotti, do Herói 

dos dois Mundos e filho de Anita, Francesco Giuseppe -Hibbert, presidente da Fundação 

Nacional Giuseppe Garibaldi, engenheiro civil com Mestrado em Paris. Francesco o nosso 

“Garibaldi bresciano” vive entre Itália e Suíça há anos, esteve ao lado de Anita em todos os 

momentos e eventos mais importantes e prossegue o percurso político de sua genitora. 

Quanto as prerrogativas inerentes ao desenho e seus componentes essenciais nos propõe 

as variáveis encantadoras que o rosto de Anita tem para nos oferecer. Um trabalho artístico 

com uma linguagem expressiva própria e apesar das inúmeras obras que conhecemos e 

que facilmente identificamos essa é única que possui combinações exclusivas nunca 

repetidas. E na descoberta, nesse encontro Itália-Brasil que virou homenagem, um desenho 

conseguiu evoluir e ser notado. Algo realmente especial como definiu o autor, não só pela 

técnica do artista ou pela própria maneira. Mas, essencialmente pelo seu surgimento que 

permitiu uma aproximação cultural, uma percepção capaz de reproduzir fielmente um 

sentimento expresso numa imagem simples e natural realmente algo muito especial! 

 
Barra do Ribeiro, 13 de julho de 2021. 

 

 

 

KÁTIA OLIZSRWSKI FEIJÓ/MDB                             CELIANA PACHECO HUBNER/ MDB   

Vereadora Proponente                                              Vereadora Proponente 

 

 

 

JOÃO FRANCISCO DA SILVA FEIJÓ/MDB 

Vereadora Proponente 

 

  

Situação: (   )  Aprovado   (    ) Rejeitado 

Registrado em Ata Nº.      /2021.  

Transmitido pelo Ofício Nº.      /2021 
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