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SESSÃO SOLENE  

 

Presidência: Sr. Raul Herpich 

 

Às 18:30 horas, o Senhor Presidente, Vereador Raul Herpich, assume a direção dos 

trabalhos. Presentes os Vereadores: Arielson Arsego, Fabiano André Picolli, Ildo Dal 

Sóglio, João Reinaldo Arrosi; José Mário Bellaver, Josué Paese Filho, Juvelino Angelo 

De Bortoli, Lino Ambrósio Troes, Maria da Glória Menegotto, Maristela Rodolfo Pessin, 

Paulo Roberto Dalsochio, Raul Herpich, Rudmar Elbio da Silva, Sedinei Catafesta. 

 

PRES. RAUL HERPICH: Boa noite a todos. Em nome de DEUS declaro abertos os 

trabalhos da Sessão Solene de outorga do Título Mérito Esportivo do Ano ao Senhor 

Ricardo Ló. Inicialmente, a Câmara Municipal de Vereadores de Farroupilha agradece e 

saúda a toda as autoridades aqui presentes, entidades de classes, imprensa, Senhoras e 

Senhores. Convidamos para fazer parte da Mesa o Excelentíssimo Senhor Pedro Pedrozo, 

Vice-Prefeito Municipal, neste ato representando o Prefeito Claiton Gonçalves. O nosso 

homenageado desta noite Senhor Ricardo Ló. Solicito ao Vereador Ildo Dal Soglio, 

Primeiro Secretário para que proceda a leitura da Lei Municipal nº 4.223/2016, que 

concede Título Mérito Esportivo do Ano ao Senhor Ricardo Ló. 

VER. ILDO DAL SOGLIO: Senhor Presidente, Senhores Vereadores, Vereadora 

Maristela, Vereadora Maria da Glória Menegotto, Excelentíssimo Senhor Vice-Prefeito 

Municipal Senhor Pedro Pedrozo, ao nosso homenageado Ricardo Ló, todos os aqui 

presentes a assessora do nosso Deputado Dionísio Marcan, seu esposo que se faz presente, 

sejam todos bem-vindos. Lei Municipal n.º 4.223, de 09 de março de 2016. Concede Título 

Mérito Esportivo do Ano ao Sr. Ricardo Ló. O Prefeito Municipal de Farroupilha, Rio 

Grande do Sul. Faz saber, que a Câmara Municipal de Vereadores aprovou e ele sanciona a 

seguinte: Art. 1.º É concedido o Título Mérito Esportivo do Ano no Município de 

Farroupilha ao Senhor Ricardo Ló, conforme disposições da Lei Municipal nº 3.353, de 02 

de abril de 2008. Art. 2.º Serão atendidas com recursos consignados nas dotações 

orçamentárias próprias, as despesas porventura resultantes do cumprimento desta Lei. Art. 

3.º Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação. Gabinete do Prefeito Municipal de 

Farroupilha, Rio Grande do Sul, 09 de março de 2016. Claiton Gonçalves - Prefeito 

Municipal. É isso Senhor Presidente, obrigado. 

PRES. RAUL HERPICH: Obrigado Vereador Ildo Dal Soglio. Informamos que fará o 

uso da Tribuna nesta noite o Vereador autor da homenagem o Vereador Sedinei Catafesta, 

e com apartes as bancadas terão direito as suas manifestações. Antes de passarmos a 

palavra, vamos assistir a um vídeo em homenagem ao nosso mérito esportivo produzido 

por nossa assessoria de imprensa. 

Exibição do vídeo. 

PRES. RAUL HERPICH: Neste momento convido o Vereador Sedinei Catafesta, do 

Partido Socialista Democrático – PSD, autor da proposição desta homenagem, para que 

faça uso da Tribuna. 

VER. SEDINEI CATAFESTA: Senhor Presidente Raul Herpich nosso representante 

maior desta Casa, cumprimentando Vossa Excelência eu quero cumprimentar os demais 

parlamentares, representando o nosso Prefeito Municipal Vice-Prefeito Pedro Pedrozo, o 

qual eu cumprimento neste momento carinhosamente, e em seu nome cumprimento a todos 
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que fazem parte do poder Executivo, e estendo este cumprimento ao nosso homenageado o 

Senhor Ricardo Ló, que felicidade ter essa pessoa aqui, compondo a nossa Mesa Diretora 

junto com essa Sessão Solene, em seu nome Ricardo Ló quero cumprimentar a sua família 

aqui presente, os teus amigos, seus colegas de trabalho, de profissão, e os de momentos de 

alegria, cumprimentando a imprensa, em nome do Padre Alcindo, que é o nosso Diretor da 

Rádio Miriam, cumprimentar também a imprensa escrita, em nome do Jornal Informante, 

em nome do Gasperin, o nosso Jornalista Daniel, cumprimentar o Padre Jônei, que muito 

nos honra com as suas presenças, e os demais amigos do nosso homenageado desta noite e 

os nossos funcionários desta Casa. Senhor Presidente este Título, antes de iniciar o meu 

discurso, é um Título Vereador Josué, que muitas pessoas do meio esportivo merece, mas a 

nossa Casa por lei ela então agracia anualmente uma pessoa, e neste ano tivemos a 

felicidade que esta Casa, de forma unânime, todos os Senhores e Senhoras Vereadores 

desta Casa, os quais eu agradeço de coração, quando veio para mim pela comunidade, de 

um amigo também especial do Ricardo Ló, o Senhor Bigode, que todos nós conhecemos 

que trouxe o nome, e disse que ele precisava, e ele está aqui, hoje nesta homenagem, 

porque a comunidade toda, está hoje aplaudindo a história que o Ricardo Ló fez no meio 

esportivo, atrás dos microfones de uma rádio, ou simplesmente em uma entrevista lá no 

campo em uma partida de futebol, ou seja outro meio esportivo. O seu nome como eu já 

disse foi indicado pela comunidade, como forma de reconhecimento pelo o seu trabalho. 

Ricardo Ló, nascido em 16 de maio de 1951, na cidade de Farroupilha. Filho de Manuel 

Garibaldi Ló e Ângela Campeol Ló. Professor de Ensino Religioso, tinha sonho de ser 

padre, aliás foi exatamente por causa de um religioso, que mexia com rádio difusão, que 

Ló começou a fazer parte deste mundo. Foi também Patrão de CTG, onde recebeu o 

apelido de Xiru de um vivente do Quaraí que declamava poesia na rádio, velhos tempos. 

Começou em 1975 com as reportagens dos jogos do Brasil de Farroupilha, sendo sua 

estreia no estádio Baixada Rubra, que havia na Rua Barão do Rio Branco onde depois disto 

nunca mais parou. Ricardo Ló tem sua história confundida com a história da Rádio 

Miriam, radialista a mais de 4 décadas. Seu “Programa Bom Dia” inicia às 5 horas e 30 

minutos. Das 08 horas e 30 minutos às 12 horas, há então programa de música e notícia 

informativos esportivos, onde além de propagar a cultura italiana Ló valoriza os times de 

futebol amador do interior e os campeonatos de bocha, no horário então das 13 horas às 14 

horas. E também apresenta o nosso programa “Tribuna”, programa de debates. Aos 

domingos das 9 horas às 11 horas é a vez de comandar o programa “Cultura Italiana”. 

Comentarista nos jogos do time da nossa Cidade Brasil de Farroupilha ele busca estimular 

os farroupilhenses a irem aos estádios a ver o time que representa o nosso município. 

Conhecido por seus colegas por estar sempre atualizado sobre os assuntos locais Ricardo, 

nosso espectador assíduo dos debates nesta Casa Legislativa, contribui e muito com a 

comunidade levando informações de cada Sessão que aqui nos debatemos em prol da nossa 

comunidade. Ricardo Ló, meu querido homenageado. No esporte, existem campeões e 

existem heróis. Campeões vencem porque são bons no que fazem e tiram proveito 

particular de suas vitórias. Os heróis vencem quando menos se espera, superam seus 

próprios limites, e quando recebem os louros dividem suas vitórias com uma nação inteira. 

E hoje você está aqui dividindo uma história que construiu com muito amor, com muita 

dedicação, com todos nós da nossa querida Cidade de Farroupilha. Presidente eu cedo um 

espaço aos demais Vereadores, que assim quiserem contribuir no meu discurso. 
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PRES. RAUL HERPICH: Um aparte ao Partido do Movimento Democrático Brasileiro – 

PMDB. A palavra está com o Vereador José Mário Bellaver. 

VER. JOSÉ MÁRIO BELLAVER: Excelentíssimo Senhor Presidente desta Casa Raul 

Herpich, colegas Vereadores, Vice-Prefeito Pedro Pedrozo, neste ato representando o 

Prefeito Claiton, também quero cumprimentar nesta noite o Reitor do Santuário Nossa 

Senhora de Caravaggio Padre Gilnei Fronsa, o Padre Alcino Trubian Diretor da Rádio 

Miriam, a imprensa, funcionários da Casa, o ex-Prefeito Pasqual e ao nosso homenageado 

Ricardo Ló, seus familiares, convidados e colegas de trabalho. É com grande honra e 

estima que sou incumbido a parabenizar Ricardo Ló; foram anos de luta, de batalha e de 

superações, quantas noites mal dormidas, pensando em como planejar a sua próxima 

matéria, sono perdido e frio. Entretanto, soubeste que cada momento que viveste com 

agenda lotada, buscando informações, conhecendo mais esta vida de repórter, agregando 

valores e amizades, proporcionaram seu crescimento pessoal e profissional. Nesta noite a 

Bancada do PMDB, através deste Vereador, da Vereadora Maristela Rodolfo Pessin, 

Vereador Arielson Arsego, Vereador Juvelino Angelo De Bortoli e do Vereador João 

Reinaldo Arrosi, temos a honra de homenagear esse valoroso homem, que através de muito 

esforço e comprometimento soube trabalhar com determinação e cordialismo em suas 

atuações como incentivador repórter esportivo. São 42 anos de muita dedicação, dos quais 

destes foram inúmeros finais de semana trabalhando e buscando informações esportivas, 

para seus queridos ouvintes. Também faz parte e divulga as Tradições Italianas (Entrai), 

Círculo Cultura Ítalo-Brasileiro de Farroupilha e o Grupo Cultural de Farroupilha “Nei 

Tempi Del Filó”. Suas notícias entram em nossas casas com muita ênfase e adquirimos o 

prazer pelas abrangências que elas tomam. Hoje aqui parabenizamos Ricardo Ló, pela 

pessoa maravilhosa que és, pelo desempenho e fascínio profissional. Agradecer talvez não 

seja o suficiente, sendo assim queremos lhe parabenizar pelo excelente trabalho ao qual 

vens fazendo. São com pequenos gestos que conhecemos de grandes pessoas. Deus lhe 

abençoe sempre! Muito obrigado e mais uma vez Parabéns desta Bancada do PMDB e da 

comunidade de Farroupilha! Muito obrigado, Senhores e Senhoras. 

PRES. RAUL HERPICH: Um aparte o Partido Progressista - PP, para que faça uso da 

palavra. A palavra está com o Vereador Josué Paese Filho. 

VER. JOSUÉ PAESE FILHO: Senhor Presidente, Senhores Vereadores e Vereadoras, 

cumprimento aqui o Padre Alcindo Diretor da Rádio Miriam, em seu nome Padre, quero 

cumprimentar todos os colaboradores, o Padre Gilnei aqui presente, obrigado pela sua 

presença, o nosso ex-Prefeito Pasqual que também se encontra aqui na Casa, em nome do 

nosso homenageado Ricardo eu quero cumprimentar a imprensa que está aqui presente, e 

um cumprimento especial ao nosso homenageado Ricardo Ló. Falar do Ricardo Ló, o bom 

seria sentar em uma mesa redonda, buscar as histórias do passado, principalmente como 

disse o colega aí no vídeo do esporte amador, que saudades! Lembro com o fosse hoje, o 

jogo começava no interior do nosso farroupilhão, você chegava nas comunidades, logo 

após ao meio dia, lembro que lá no Flamengo, Senhores o Ricardo Ló, subiu nos eucalipto 

para puxar o fio, da casa mais próximas muitas vezes, Vereador Ildo, 500 metros longe, 

puxando fio nos meios dos matos, Vice-Prefeito, coisas maravilhosas, nas entrevistas, nos 

programas da Rádio Miriam, eu tenho muita saudades Raimundo, quando você e o Ricardo 

logo depois do meio dia, eu não me lembro o nome agora, que vinha aquele debates Doutor 

Nelson, Flamengo com o São Luiz, Serrano com a Jansen, Flamengo da Linha Amadeu, 

lembro da nossa amiga que está fazendo sinal, tinha jogos por causa da Rádio Miriam, as 
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pessoas não sabiam qual jogar assistir, pois era um jogo melhor que o outro, em uma 

decisão em 1999 na Linha Paese, tinha mais de 3.000 pessoas, diz a Brigada Militar que 

tinha 1.000, mas tinha 3.000 pessoas, brincadeira. E no Serrano a decisão foi entre 

Flamengo e Serrando não tinha mais lugar, isso era a Rádio Miriam na voz do Ricardo Ló, 

chamando a comunidade para participar, hoje infelizmente não temos mais isso. Falar de 

esporte, lembramos de quem? Do Ricardo Ló. Falar do Filó, lembramos do Ricardo Ló, 

radialista, tantos que tem com respeito, mas lembramos do Ricardo Ló, falar de 

Farroupilha, também lembramos do Ricardo Ló. Volto a dizer Ricardo Ló, gostaria de 

sentar em uma mesa redonda e voltar no passado, porque você tem muita história, você tem 

história como radialista, principalmente com o esporte, daria para fazer um livro, pense 

nisso! A gente sabe do empenho do Poder Público em cima do lazer e do esporte, a gente 

sabe de todas as administrações, Vice-Prefeito. E você faz parte desta história, em nome do 

Partido Progressista, continue essa caminhada, e eu tenho certeza que todos nós 

farroupilhenses jamais vamos esquecer do seu trabalho em prol desta comunidade, muito 

obrigado. 

PRES. RAUL HERPICH: Obrigado Vereador Josué Paese Filho. Cedo um aparte ao 

Partido, REDE Sustentabilidade. A palavra está com a Vereadora Maria da Glória 

Menegotto. 

VER. MARIA DA GLÓRIA MENEGOTTO: Senhor Presidente, Raul Herpich quero 

cumprimentar o Vice-Prefeito Pedro Pedrozo que está neste momento representando neste 

momento o Prefeito Municipal Doutor Claiton Gonçalves, quero cumprimentar a família 

do Ricardo Ló que está aqui, o Padre Gilnei, o Padre Alcindo, o Celso, a Rádio Miriam, 

enfim a toda família da Rádio Miriam que está aqui, porque o Ricardo também é desta 

família, uma família que o recebeu e que está até hoje, quero te cumprimentar Ricardo, os 

amigos e amigas do Ricardo Ló que está aqui, os seus familiares, os Vereadores e a 

Vereadora Maristela. Eu diria assim: o nosso amigo Ricardo Ló, uma pessoa simples, 

singela, educada, você é a presença marcante, cativa aqui nas nossas Sessões, isso é lindo o 

repórter que está sempre aqui, esta avalizando, vendo, notando o trabalho dos Vereadores, 

porque ele é o homem do rádio e você merece receber esta outorga do Mérito Esportivo do 

Ano de 2016, porque foi a comunidade que pediu não foi nem se quer os Vereadores, nós 

todos aplaudimos isso, recebemos de imediato essa sugestão, o Vereador Sidinei, está de 

parabéns também que apresentou o requerimento, mas foi aprovado por todos nós aqui da 

Casa. Eu quero dizer que 1975, logo que tinha chegado em Farroupilha, eu já lhe conhecia, 

e foi através do teu trabalho na rádio, e assim por diante. Então não é um trabalho que foi 

começado ontem, mas é de 40 anos, teu trabalho é muito grande, além do Mérito 

Esportivo, você tem outros méritos dentro disso, e você é uma pessoa que é lembrando, 

porque? Porque você fez algo de especial, ninguém é lembrado por nada, não creia nisso, 

só é lembrado quem faz coisas especiais, quem realmente faz alguma coisa para a sua 

comunidade, e este homem que está aqui ao nosso lado, recebendo este Mérito Esportivo, 

fez muito pela a nossa comunidade, um trabalho incansável, junto ao esporte e também 

junto a Rádio, você Ricardo fala, aquilo que as pessoas gostam de ouvir, você fala a pura 

verdade na rádio, além disso ele fala o dialeto italiano, ele fala com as pessoas do interior 

dizendo: “aqui sou eu, estou aqui dizendo tudo o que acontece dentro da nossa cidade”. 

Tudo o que acontece dentro da nossa cidade”. É assim que você fala, assim que você 

brinca com as pessoas, isso é bonito, eu fico agradecida por ser tua amiga, porque quando 

eu ia visitar a minha mãe que hoje ela não está mais conosco, mas ainda tenho meus 
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parentes lá no Barracão, eles falam italiano, eu tenho que falar italiano, e eu adoro, porque 

eles falam italiano, não adianta. E você é um homem educado dentro da tua religião que 

encontrou na escola o radialismo, e esse radialismo tornou-se a tua profissão, aliás eu 

quero dizer que no dia, 01/07 no Jornal o Farroupilha que a gente leu, diz o seguinte: “que 

a tua paixão pode-se dizer, que você casou com a sua paixão, você casou com o rádio”, foi 

você que falou, que casou com o rádio, é lindo isso, é bonito isso quando uma pessoa diz 

com quem ele é casado, tem que casar com quem tu gosta, ele casou com o rádio. Então 

você dedica o teu tempo, e esse aqui é o Ricardo Ló, e eu quero lhe dizer, aceite os nossos 

parabéns deste partido que é novo, a REDE Sustentabilidade, o meu abraço, o meu carinho, 

não só meu, mas de toda a REDE, que tem muita gente da REDE que está te vendo, e que 

me disse: “dá um abraço, no nosso Ricardo! ” Parabéns! 

PRES. RAUL HERPICH: Obrigado Vereadora Maria da Glória Menegotto. Cedo um 

aparte ao Partido Socialista Brasileiro – PSB. E antes de dar a palavra ao Vereador Rudmar 

Élbio da Silva, comunicar também que nós temos a falta do Vereador Leandro Somacal, 

por causa de um desastre com a mãe dele, então nós também ficamos um pouco 

consternados com isso, ela está agora em uma cirurgia, e esperamos pela recuperação. A 

palavra está com o Vereador Rudmar Élbio da Silva. 

VER. RUDMAR ÉLBIO DA SILVA: Quero cumprimentar o Senhor Presidente Raul 

Herpich, cumprimentar o nosso Vice-Prefeito Pedro Pedrozo, que está aqui representando 

o nosso Prefeito Claiton, também quero cumprimentar todos os Vereadores, a Vereadora 

Maristela, Vereadora Maria da Glória Menegotto, uma saudação aqui especial a todos os 

radialistas aqui presentes, o Celso, o Tadeu, tive a honra já de participar de alguns 

programas com eles e também quero aqui saudar o Padre Gilnei, o Padre Alcindo, sejam 

bem-vindos nesta homenagem nesta noite, quero também cumprimentar toda a imprensa 

aqui presente, funcionários da Casa, o nosso ex-Prefeito Pasqual e assim se sintam todos 

abraçados. Nesta noite é motivo de alegria de poder estar aqui nesta Casa, prestar está linda 

homenagem merecida ao Ricardo Ló, pode chover, ter sol, ele está aqui presente nesta 

Casa, sempre levando a informação para a nossa sociedade, também estender aqui um 

abraço especial Ricardo Ló, aproveitando o seu nome a todos os radialistas que creio sim, 

que você é um espelho para muitos, que hoje estão atuando nesta área. A prática esportiva 

vem a contribuir muito com a nossa sociedade, e a tua família Ló, quero parabenizar a sua 

família, por ter um homem com essa qualidade, que pensa no esporte, na saúde e que pensa 

no ser humano e em uma sociedade melhor. "A prática esportiva também ajuda num 

mundo melhor com tudo de bom que traz para nós: saúde, autoestima, espírito de equipe, 

objetivos, entre outros atributos que com certeza, vem junto com o esporte." Essa frase 

Ricardo, foi dita por Gustavo Borges, ex. atleta brasileiro de natação, mas que se encaixa 

perfeitamente com seus ideais em relação ao esporte. Sinto-me honrado em homenagear 

este farroupilhense que com 42 anos de carreira segue incentivando as pessoas a praticar 

atividades físicas. Lembro-me da antiga Televisão Farroupilha, antes de terminar o seu 

programa ele deixava uma frase, para as pessoas praticar esportes, fazer caminhada, e isso 

marca muito as pessoas que muitas vezes deixam de buscar uma atividade, e buscar uma 

qualidade melhor de vida, e o Ricardo sempre motivando e incentivando as pessoas a 

melhorarem as suas vidas através dos esportes. Você sempre, Ricardo Ló busca através das 

tuas mensagem, através dos teus programas de televisão, seja ele esportiva, de rádio, qual 

for, trazer para a sociedade uma força maior, um incentivo maior, que as pessoas tenham a 

cada dia mais o espírito de bondade dentro do seu coração, e você Ricardo Ló passa isso 
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para nós quando esta sentando aqui naquele banco, ouvindo o discurso de cada um de nós 

aqui, e a gente vê a tua humildade, e é através da humildade que a gente conhece um 

grande homem, e você é este grande homem. Parabéns Ló pelo seu trabalho, por estar 

sempre apoiando os times da nossa cidade, apoiando o Brasil de Farroupilha, que está 

quem sabe logo ali na primeira fase, está sempre presente nos eventos. Continue vendo no 

esporte a capacidade de integração com a sociedade, a transformação de vidas e a redução 

dos preconceitos. É na prática esportiva que obtemos uma melhor autoestima e nos 

sentimos capazes de enfrentar todas as barreiras para sermos vencedores. O esporte e Deus, 

acima de tudo Deus, é o que nos fortalece, é o que nos dá forças para nós buscarmos ter 

saúde espiritual, saúde física, e sempre praticando um bom esporte. A Medalha Mérito 

Esportivo 2016 com certeza com grande merecimento é dedicada a você Ricardo, e eu 

quero aqui te agradecer mais uma vez, por esta oportunidade que hoje Deus me concede de 

através do Partido PSB, da família do PSB, que Deus lhe abençoe, que Deus lhe guarde 

você e a sua família, que tenha muita saúde para continuar muito tempo levando para 

dentro das casas, uma mensagem de paz, de amor e de esperança. Obrigado. 

PRES. RAUL HERPICH: Obrigado Vereador Rudmar Élbio da Silva. Cedo um aparte ao 

Partido dos Trabalhadores – PT. A palavra está com o Vereador Ildo Dal Soglio. 

VER. ILDO DAL SOGLIO: Senhor Presidente, Senhoras e Senhores aqui presentes. 

Primeiramente eu quero parabenizar ao Vereador Sedinei Catafesta, por ter essa brilhante 

ideia de homenagear o nosso querido jornalista Ricardo Ló, e também eu quero agradecer 

ao Vereador Fabiano André Picolli, companheiro de Bancada, por ter me proporcionando 

essa oportunidade de homenagear o nosso jornalista esportivo assim dizer. Mas eu quero 

dizer o seguinte Ricardo: que quando eu vim morar aqui em Farroupilha, uma das 

primeiras rádios que eu ouvia era a Rádio Miriam, porque eu só tinha um rádio que 

funcionava AM, então eu acordava de manhã e sempre que podia eu ouvia a Rádio Miriam, 

e um dia trabalhando junto com a minha família, um dia você comunicaste o seguinte: 

“está aberto o concurso para carteiro em vários Municípios do Rio Grande do Sul” e tu 

dizia : “quem quiser uma oportunidade, está ali”, e isso eu me lembro até hoje, então para 

você ver como são as coisas, de certa forma eu te agradeço, ela pessoa que tu é, e também 

porque indiretamente você ter me auxiliado a encontrar um emprego como carteiro, porque 

eu fui lá me inscrevi, e hoje eu sou funcionários do Correios, mas dizer que também que 

Ricardo que você não é só um radialista esportivo, eu ouvi o Senhor também fazendo 

comentários sobre as missas, que aconteciam, as festas, isso era muito bonito e 

interessante. E eu quero também parabenizar a Rádio Miriam, por ter um quadro muito 

importante, e por ter você fazendo parte desta família da Rádio Miriam, do Santuário de 

Nossa Senhora do Caravaggio, tudo junto, isso é muito importante Ricardo Ló, porque 

quando você leva todos os comentários esportivos, você leva está alegria as pessoas, 

fazendo com que as pessoas se interagem, discutir o futebol, discutir uma coisa boa, uma 

cosia que tem que se desenvolver bastante dentro do nosso município, até nós estávamos 

comentando aqui com o Pedrozo, que no Estádio das Castanheiras foi investido bastante, 

através do Governo Federal, e eu acho isso muito importante. E você é uma peça 

importante para divulgar para toda essa juventude que está vindo, a importância do esporte, 

as pessoas que tem na sua vida desde adolescente, desde criança, a cultura do esporte, e da 

arte, seja através da música, de qualquer outro seguimento são pessoas melhores, são 

pessoas que de repente não vão cair na ociosidade do tráfico de drogas, são pessoas que 

vão conviver mais em comunidade, porque vai ter assunto para se comunicar, então isso é 
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muito importante. E eu tenho certeza que eu li aqui também através deste jornal e vi a sua 

fotografia, e eu vi que também foi professor de ensino religioso, e uma pessoa que acredita 

em Deus, que vai em busca deste ideal são pessoas valorosas, que não se desanimam, são 

pessoas que dificilmente cairão em depressão, são pessoas que se preocupam com as 

outras. E ai vem o reconhecimento, essa homenagem é pouco para te reconhecer, mas é o 

que nós podemos fazer e quero que você leve em consideração que aqui é a Casa do povo, 

e é a Casa da comunidade de Farroupilha, e não é só os Vereadores, os Vereadores são os 

representantes do povo, oras se os Vereadores são os representantes do povo, então não é 

os Vereadores que estão lhe homenageando simplesmente, é o povo de Farroupilha que 

está lhe homenageando neste momento, e que você vai ficar na história, como pessoa que 

sempre esteve em sintonia com a nossa comunidade, que esteve sempre preocupado com as 

pessoas, com o esporte, e isso te da todas as honrarias merecidas, por isso parabéns 

Ricardo Ló, são palavras simples, de um simples carteiro, que também de certa forma você 

me ajudou a ser carteiro que é uma profissão que eu amo, que me dá o alimento e o 

sustento, muito obrigado Senhores.  

PRES. RAUL HERPICH: Obrigado Vereador Ildo Dal Soglio, pela sua manifestação. 

Cedo um aparte ao Partido Democrático Trabalhista – PDT. A palavra está com o Vereador 

Lino Ambrósio Troes. 

VER. LINO AMBRÓSIO TROES: Excelentíssimo Senhor Presidente, Excelentíssimo 

Senhor. Presidente do Legislativo Municipal Raul Herpich, Excelentíssimo Senhor Vice-

Prefeito Pedro Pedrozo representando neste ato o Prefeito Municipal Claiton Gonçalves, 

quero agradecer o aparte concedido pelo Vereador Sedinei Catafesta proponente desta bela 

e homenagem. Nobres Vereadores, Excelentíssimo Senhores Secretários Municipais, 

amigo Ricardo, em nome do PDT, em nome do Vereador Paulo Roberto Dalsochio e em 

nome do Presidente Raul Herpich a quem nesse momento agradeço a nobre incumbência 

de fazer essa saudação ao amigo, quem sabe, amigo de 40 anos ou mais, temos o privilégio 

de sermos pessoas idosas, graças a Deus. A incumbência então de lhe saudar, quero saudar 

o Padre Gilnei Reitor do Santuário Nossa Senhora de Caravaggio, o Padre Alcindo Diretor 

da Rádio Miriam e os demais funcionários da Rádio Miriam que são teus companheiros 

Ricardo, nas horas tristes, nas horas amargas, na hora que tem que puxar fio, na hora que 

tem que fazer um comentário, há hora que precisa do Ricardo, eles reclamam pelo Ricardo. 

Eles pedem pelo Ricardo, é por isso que eles estão aqui nesse momento te homenageando, 

quero saudar a imprensa presente, os servidores da Casa, do Legislativo Municipal e a 

todos os presentes, que bom que vocês estão aqui, quero saudar o Doutor Nelson, os 

demais companheiros de rádio que foram ou que são companheiros do Ricardo nessa 

homenagem. É com grande honra e imensa alegria que recebo a incumbência de ser o 

portador dos mais sinceros votos do PDT nesta solenidade onde homenageamos nosso 

querido radialista Ricardo Ló, estendo essa homenagem aos seus familiares que se 

comprometem contigo no dia a dia, aqueles que estão contigo, do teu lado e que te ouvem 

acordar, partir, voltar, que te vêem exercendo essa paixão chamada rádio. São 42 anos 

dedicados a fazer e a contar histórias, porque fazer histórias? Fazer histórias pela tua 

presença, pelo teu jeito de ser cidadão, de ser repórter, o seu jeito de ser radialista, isso é 

fazer a história, tu não fazes história, tu contas histórias, mas tu fazes a tua parte da história 

do nosso município. Você emociona os ouvintes, os encoraja, os incentiva, transmite 

pequenas, mas grandes palavras, as quais por vezes emocionam as pessoas, muitos amantes 

do esporte querem te ouvir para saber o que aconteceu nas entrelinhas depois que o Juiz 



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL FL. Nº:  663 

CÂMARA MUNICIPAL DE FARROUPILHA ATA Nº: 3.664 

CASA LEGISLATIVA DR. LIDOVINO ANTÔNIO FANTON DATA: 04/07/2016 

 

 

 

apitou, no intervalo, aquela confusão na bandeirinha do escanteio, o que o treinador 

recomendou para tal jogador, essas questões que o amante do futebol quer ouvir do 

Ricardo. Tu és parte viva dessa história do esporte em Farroupilha e outras questões 

inerentes a tua dedicação, ao nosso tradicionalismo, a tua dedicação a cultura italiana, são 

dedicações que são de extrema importância na tua vida. Ricardo, tu és acima de tudo um 

defensor do esporte no seu todo, falas o que a gente quer ouvir, falas o que a gente vai 

sentindo, entra na casa das pessoas com a comunicação e com a comunicação sem rodeios. 

Nos radinhos de pilhas, escutamos a sua voz nos dando orientações, falando bem, evitando 

polêmicas, nos esclarecendo, contando o que acontece no mundo esportivo e de um modo 

especial da cidade e da região. Sua trajetória é e pode ser contada por diversos fatos, 

momentos dos quais foi necessário muita força de vontade, por muitas vezes esquecer que 

haviam finais de semana, horas para lazer, esquecendo que haviam tempos para descanso, 

havia tempo para o trabalho individual, mas tu buscaste a excelência na matéria, no fato 

jornalístico, na tua atividade jornalística, por isso nós farroupilhenses, todos irmanados 

devemos estar agradecidos por ter pessoas iguais ao Ricardo no nosso convívio, no dia a 

dia, na Câmara de Vereadores diuturnamente segundas e terças-feiras o Ricardo está aqui 

nos prestigiando, nos entrevistando, nos encorajando, fazendo eventualmente alguma 

brincadeira saudável, salutar. Ricardo! Foram muitos os anos de dedicação e hoje aqui 

recebes um pouco, mas muito pouco de reconhecimento pela pessoa que tu és e por todo o 

trabalho que fazes. Ricardo, que o microfone possa fazer parte dos teus dias por muitos 

anos, parabéns pelo Ricardo que és, tu és merecedor dessa homenagem e muitas outras, 

receba o abraço da Câmara de Vereadores, muito obrigado. 

PRES. RAUL HERPICH: Obrigado Vereador Lino Ambrósio Troes. Antes de dar 

continuidade no nosso trabalho eu acho que tem homenagem de algumas pessoas para você 

Ricardo. Padre Gilnei Froza, Alcindo Trubiam, Aristides Colombo, Tadeu Salib dos 

Santos, Geraldo Vieceli, Marcelo Poll, Celso Sgorla, Raimundo, Norberto, Mirna são 

pessoas que convivem e tem outras tantas. Mas, também uma homenagem especial na 

presença nessa noite aqui do Senhor Arlindo Loss e da esposa. O nosso amigo Ricardo, o 

Tercílio e sua esposa Judite com quem tive o prazer de estudar na Escola do Desvio 

Blauth, o Tercílio que talvez muitos conheciam por “Mossoró”, que era um grande 

zagueiro dentro de campo, era muito dedicado ao esporte, um craque dos esporte, então 

tantas pessoas especiais e também ao Ricardo filho do Senhor Manuel Ló, eu me lembro 

desde criança o grande desafio da sua família no Mundo Novo onde você nasceu no 3º 

Distrito, quando um incêndio consumiu a casa de vocês, não sei que idade você tinha, mas 

eu lembro disso como se fosse hoje porque foi um acontecimento, lá no interior queimou 

uma casa do Senhor Manuel Ló, isso era uma coisa que sempre ficou na minha memória, é 

um momento triste, mas é uma lembrança que a gente tem da tua família do Mundo Novo 

3º Distrito. Quero neste momento em nome do Poder Legislativo Municipal, convidar o 

nosso Vice-Prefeito Pedro Pedrozo, para que proceda a outorga do Título Mérito Esportivo 

do Ano ao Senhor Ricardo Ló, que também receberá das mãos deste Presidente, a medalha 

com o Brasão do Município. Peço que se dirigem aqui na frente para essa homenagem. 

Passo a palavra ao Vereador Sedinei Catafesta para que faça as suas considerações finais, 

obrigado. 

VER. SEDINEI CATAFESTA: Senhor Presidente. Que alegria Presidente, Ricardo, que 

alegria ouvir das bancadas dessa Casa, dos Vereadores que fazem a representação do seu 

partido aqui. As palavras que vem passando a história da sua vida nessa noite, tenho a 
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certeza Ricardo que ali dentro do teu coração a emoção falou muito alto, tenho certeza 

disso porque cada palavra dito pelo Vereador Josué Paese Filho, pelo Vereador José Mário 

Bellaver, pelo Vereador Ildo Dal Soglio, pela Vereadora Maria da Glória Menegotto, pelo 

Vereador Rudmar Élbio da Silva, pelo nosso querido Vereador Lino você automaticamente 

passou um filme na sua cabeça, que lindo isso, agradeço a cada um dos Vereadores por me 

ajudarem na contribuição dessa Sessão maravilhosa que também ficou na história dessa 

pessoa chamada Ricardo Ló, que hoje é o nosso Mérito Esportivo de Farroupilha do Ano 

de 2016, muito obrigado Vereadores. Eu quero para encerrar Senhor Presidente, deixar 

uma simples frase do Augusto Branco, “se todas as batalhas dos homens se dessem apenas 

nos campos de futebol, quão belas seriam as guerras”, obrigado Ricardo Ló, obrigado por 

ser essa pessoa, um ser humano de pura bondade que nesse coração bate muito amor pelo 

que faz pelas pessoa que convivem contigo, pela tua família que tem orgulho e eu também 

como parlamentar dessa Casa, os demais que nos orgulham de ter uma pessoa assim, 

merecedora em vida dessa homenagem para que a sua emoção nesse momento seja sentida, 

sentida por cada um de nós e que você fez a sua história e continuará fazendo, sempre faça 

então o drible das tristezas e das diferenças, faça gol de felicidade e tenha Deus como o seu 

técnico e terás eu, todos nós torcendo por ti, muito obrigado e boa noite a todos. 

PRES. RAUL HERPICH: Obrigado Vereador Sedinei Catafesta. Esse é um momento 

muito especial ao Ricardo Ló pelo seu envolvimento nos filós, no CTG, eu estava anotando 

aqui algumas coisas; o programa italiano, filó, no domingo na colônia alemã. Então o 

Ricardo Ló sempre tem tentado, e feito o seu trabalho nesse sentido de agradar todos os 

seus ouvintes, então parabéns mais uma vez Ricardo Ló. Nesse momento eu convido o 

nosso Suplente de Vereador Vinicius Grazziotin de Cezaro, que através de sua gaita, 

abrilhantará ainda mais esta solenidade. 

SENHOR VINÍCIUS GRAZZIOTIN DE CEZARO: Eu vou tocar aqui na frente, não 

vou cantar, Presidente agradeço muito o convite, quero cumprimentar cada um dos 

Senhores na pessoa do Presidente da Casa, o nosso Vice-Prefeito Pedro Pedrozo 

representando o Prefeito também, em especial Ricardo Ló que você tem uma história muito 

bonita também no tradicionalismo e gaita, futebol, isso tudo faz parte de uma linda festa. 

Eu vou tocar duas músicas bem singelas aqui, uma em referência ao programa que tu tens 

chamado “querência”, uma música chamada Querência Amada e depois eu vou tocar um 

Chamamé que é um ritmo da nossa república do pampa que trabalha com a Argentina e 

trem muito a ver com o Uruguai e o Rio Grande do Sul e tem a ver com essa integração 

que tu sabes fazer e todas essas comunidades em prol do esporte, em volta do microfone, é 

uma música para ti Ricardo, espero que tu aprecie, meus parabéns pelo mérito. 

(Execução da música.) 

PRES. RAUL HERPICH: Obrigado Vereador Vinícius pela apresentação. Neste 

momento eu convido para que faça uso da Tribuna o nosso homenageado Ricardo Ló, 

tempo livre. 

SENHOR RICARDO LÓ: Eu escrevi alguma coisa então em primeiro lugar eu vou, antes 

de falar algumas bobagens eu vou saudar o Presidente do Legislativo Raul Herpich e aos 

demais Vereadores e Vereadoras, ao Vice-Prefeito Pedro Pedrozo em exercício e 

representando o Prefeito Claiton, aos demais comunicadores que estão aqui nessa noite, 

nem vou dizer o nome de vocês. Mas acontece o seguinte: a gente tem prática de falar, mas 

não desse jeito, eu sou acostumado a pegar um gravador ou um microfone e fazer uma 

entrevista, mas as situações nos impõem um tanto do nosso caminhado do dia a dia que 
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tem que fazer isso! Colocar uma gravata, vir na Casa do Povo, na nossa Assembleia 

Farroupilhense que é a nossa Câmara de Vereadores, mas eu vou ser curto e rápido. Julho 

de 1974, no dia 1º eu comecei a trabalhar no rádio oficialmente, entes disso apenas para 

fazer uma ilustração, antes desse mês de julho eu já atuei como professor no CNEC agora 

ICAA e naquele tempo quando tinha algum jogo de futebol no Bairro São Luiz, tinha um 

campo no meio dos eucaliptos, em São Luiz tinha um campo de futebol, lá eu pegava um 

gravador com um microfone e treinava de ser narrador, não deu certo porque narrador o 

Ivanir, que o diga que ele está presente, mas repórter também tem que se preparar aí a 

gente se preparou para ser repórter. Então lá pelo ano de 1975 daí eu comecei, a pedido de 

quem dirigia a rádio naquela época fazer reportagens esportivas. Eu volto no dia 1º de 

Julho de 1974, eram 7 horas e 45 minutos, se não era às 7 horas e 45 minutos, era um 

pouco antes ou um pouco depois, foi a primeira vez que eu falei oficialmente na Rádio 

Miriam em uma edição jornalística que tinha com várias emissoras que tinha na região, 

além da Rádio Miriam, São Francisco, Garibaldi, Bento Gonçalves Nova Prata e 

Veranópolis, era um noticiário regional, com as principais informações locais, isso faz 

tempo, vocês lembram, o Vereador José Mário Bellaver se lembra muito bem, pois 

surpresas aconteceram e acontecem, por exemplo no nosso caminho, essa que estamos 

vivenciando agora é uma surpresa para mim, eu estava aqui no ano passado ou no início 

desse e de repente o Vereador Sedinei Catafesta disse: nós temos que homenagear e vamos 

homenagear o Ricardo Ló com o Mérito Esportivo, eu já estava sentado por isso que eu 

não caí. Se fui indicado e se fui escolhido para essa homenagem muito obrigado por vocês 

e por Farroupilha, na história de ser repórter, mais na área de esporte em geral e mais 

especificamente no futebol e depois veio o Futsal que uma vez era o Futebol de Salão, 

tantos fatos foram registrados e por causa dessa ligação do esporte, através do rádio, não 

sei que ano foi, mas deve ter sido lá pó 1976, veja só que loucura minha, isso não está aqui 

escrito, eu lembrei de contar esse fato. Abril acontece no dia 21 o dia do policial, da 

brigada, então o que nós fizemos? Resolvemos fazer um torneio de Futebol de Salão, no 

Círculo Operário tinha a única cancha para Futebol de Salão fechada, era de cimento liso 

aqui em Farroupilha, então reunimos lá: Corpo de Bombeiros, Brigada Militar, Prefeitura 

Municipal e Polícia Civil, alguém poderia pensar assim! Mas deve ter dado um entrevero 

para quem participou desse torneio, não, nós arrumamos um árbitro de primeira linha e a 

Rádio Miriam foi quem organizou esse torneio, então isso marcou muito para reunir, 

depois eu vou falar de reunião. Continuando essas poucas palavras que eu coloquei no 

papel. A gente entrevistou muitos dirigentes de clubes, técnicos de diversos times, 

inclusive, Felipão, Tite, Dunga, além de outros, jogadores e muitas vezes até torcedores 

também. Aqui vai um agradecimento aos que confiaram no nosso trabalho de repórter. 

Então de 1975 até 1985 foi uma história, depois a gente saiu da Rádio Miriam e no 

decorrer de 1993 até o presente são 22 anos que se destaca a participação da Ser Brasil na 

divisão especial e depois o acesso, os Campeonatos Municipais de Futebol, o surgimento 

da Liga de Futebol, a AFF e outras competições e outros clubes, sempre procuramos 

informar e incentivar o que era realizado, chuva, barro, frio, a gente passava por cima 

disso, tinha que dar um jeito para poder contar o que acontecia nos jogos para os ouvintes e 

ainda continuamos, nesses anos de rádio muito aconteceu que daria para registrar em um 

livro, não é verdade Vereador Josué Paese Filho. Eu tenho vários jornalistas que estão no 

recinto da Câmara, então de repente eles tem mais agilidade em escrever, nós sabemos 

falar mais fácil, escrever, quem meche com a caneta, com a máquina e tudo mais. Já vou 
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encerrar, mais uma vez muito obrigado a todos aqueles que convivem comigo, não só no 

trabalho, mas no dia a dia e eu quero encerrar com uma frase que foi dito por um 

farroupilhense, esse farroupilhense está aqui presente, é muito importante o que ele disse 

um dia para mim, não sei onde estávamos, em uma festa depois de um vinho, depois de 

alguns copos de vinho porque não precisava taça, mas ele falou e eu anotei, por isso que eu 

vou dizer e é muito importante para todos nós, parece que é uma coisa de outro mundo, 

não é desse: “se o povo se unir o mundo melhora”, um abraço a todos e vivamos o esporte 

que faz bem para a vida. 

PRES. RAUL HERPICH: Muito obrigado Ricardo Ló pela sua explanação falando um 

pouco de sua vida. A gente sempre faz uma homenagem, cada um tem a sua profissão, qual 

é o seu instrumento de trabalho, então a gente vai fazer uma homenagem para você nessa 

noite em nome desse Presidente, da Câmara de Vereadores, eu quero passar para você 

aquilo que é o seu instrumento de trabalho a 30 anos, peço que passe aqui na frente para 

receber. É bem merecido essa lembrança nesse dia tão especial na sua vida que é entregue 

o Mérito Esportivo para você. Convido para que faça uso da Tribuna em nome do Poder 

Executivo Municipal o nosso Vice-Prefeito Pedro Pedrozo. 

VICE-PREFEITO PEDRO PEDROZO: Quero saudar carinhosamente a todos os 

presentes, em especial o Presidente da Câmara  de Vereadores Raul Herpich, os 

Vereadores de todas as bancada, o meu amigo Ricardo que eu conheci muito mais na 

cultura do que no esporte, mas tu és um homem de muitas facetas, de muitas faces e é 

muito bom falar de que é bom e tu és um homem de bem e fico muito feliz em estar aqui 

nessa noite, o Prefeito Claiton está em uma dessas agendas importantes que os Prefeitos 

tem e aqui nós temos dois Prefeitos que eu quero saudar; Bolivar Pasqual e Paulo Roberto 

Dalsochio, dois homens importantes na minha cidade e sabem da importância da atividade 

de um Prefeito e eu tenho tido um Prefeito muito corajoso, um homem de bem e está 

trabalhando em Porto Alegre e me coube a honra de vir aqui falar com vocês. O Ricardo 

está sendo homenageado pelo Mérito Esportivo e é verdade e justo porque o seu trabalho 

na rádio traz e dá a ele esse direito, Padre Alcindo que o dirige na Rádio Miriam sabe da 

importância desse veterano no seu time e eu enxergo quase todo o time da Rádio Miriam, o 

Tadeu que é meu parceiro que me trouxer para cá, não sei se tu te arrependeu ou não, mas 

eu estou feliz em ter vindo, eu tenho por demais honra de vir aqui falar de ti, mas eu quero 

falar de uma face tua que foi falado aqui. De tradicionalista, homem do grupo, “Nei Tempo 

Del Filó” homem que fala o dialeto, aliás o dialeto único nesse formato no mundo que é 

patrimônio e material do nosso povo o dialeto falava e tu falas muito bem, tu te comunicas 

com facilidade. Eu e o Doutor Claiton tomamos algumas ações que são importantes que eu 

penso que tu deves ter gostado também; criamos o Marco Zero da Imigração Italiana, 

reconhecido pelo Governo da Itália, pelo Consulado Italiano, criamos uma marca que é de 

Farroupilha e registramos essa marca, não é Vereadora Maria da Glória Menegotto que vai 

estar nos documentos de todas as empresas desse lugar onde a Itália reconhece a Cidade de 

Farroupilha como o início da Colonização Italiana e tu como homem da colonização eu 

tenho certeza que tu gostastes disso. Reconstituímos, ex Prefeito Paulo Roberto Dalsochio 

o Parque da Imigração Italiana e o Vereador Fabiano tem um dedo muito importante nesse 

trabalho onde é o símbolo desse povo que veio, as bandeiras de volta, feita pelo Prefeito 

Maggioni e colocamos nela algo que tem a ver com o teu prêmio que são as pistas de 

caminhada, os espaços dedicados a saúde, ao esporte, importante isso. Padre Gilnei o 

Reitor do Santuário de Caravaggio, estamos recuperando em São José e aquele São José do 
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Industrial, o Marco mais importante da Igreja Católica na Serra Gaúcha que é a primeira 

Igreja de material feita na nossa região, ela já está em uma fase bem adiantada e vai 

receber ali um memorial com a cultura do nosso povo que eu acho extremamente 

importante. O Ricardo, ele não é só um homem de Tradição Italiana Vereadora Maria da 

Glória Menegotto, ele tem uma vocação dentro dos CTG’s, ele foi Patrão do Ronda 

Charrua, um homem de rádio, de esporte, mas um homem voltado a tradição e o gaúcho 

tem muito a ver com esse italiano daqui, o gaúcho ao contrário do que muita gente pensa 

que ele é feito pelo chamado “pelo duro”, ao contrário o gaúcho é fruto de um bioma de 

uma pampa que existe no Sul da América, ele está muito no Uruguai, na Argentina e no sul 

do Brasil e ele tem muito a ver com alemão, italiano e com esses primeiros povos que 

chegaram e trouxeram da antiga Europa elementos que incorporaram nesse gaúcho que a 

gente vive. Com a recuperação dos parques e recuperamos três deles: o Salto Ventoso, o 

Parque da Imigração Italiana e agora recentemente o Parque dos Pinheiros, ex. Prefeito 

Pasqual e terminamos de pagar ele coisa que tu começaste na tua época, pagando agora já 

está todo pago, ele é nosso e ele nos dá condição junto com 12 praças, com pistas de 

caminhadas, com coisa de oferecer saúde e esporte melhor ao nosso povo. Poderia falar de 

muitas outras coisas, conseguimos o reconhecimento da uva mais importante nossa 

Ricardo que é a Uva Moscatel, nós somos o maior produtor de Uva Moscatel e tiramos o 

Festival do Moscatel de um porão e jogamos ele em um local nobre que vem constituir de 

verdade a força que tem esse povo na sua tradição de plantar uva, enfim contei aos 

Senhores algumas das ações que nós fizemos que tem a ver com o nosso homenageado 

Ricardo, que tem a ver com as pessoas que tem consciência da onde vieram e por tanto 

sabem para onde vai. Quer terminar com uma parte de um poema e tu como tradicionalista, 

tu vais de me entender que tem muito a ver com o momento de aspereza do mundo em que 

vivemos, com as intolerâncias religiosas e outras coisas que diz o seguinte: “se os Senhores 

da guerra mateassem ao pé do povo dizendo o ódio para trás, antes de lavar a erva o mundo 

estaria em paz”; parabéns Ricardo Ló, parabéns pelo bem pelo bem que tu tens feito ao 

nosso povo, eu como representante do Doutor Claiton, do Poder Executivo Municipal te 

digo muito obrigado em nome do nosso povo. 

PRES. RAUL HERPICH: Obrigado Vice-Prefeito Pedro Pedrozo. Eu quero registrar a 

presença da Cláudia Chiele, Leandro Adamatti que trabalharam com o Ricardo Ló e o 

Ivanir que fazem três finais de semana querem gritar gol e não tem jeito, vocês se 

esforçaram o time tem ajudado, mas parabéns pelo teu trabalho. Também agradecer a 

presença do nosso Agricultor Destaque e sua esposa Jandir Baggio muito obrigado pela 

presença. Quero em nome do Poder Legislativo agradecer ao nosso Vice-Prefeito Pedro 

Pedrozo, ao nosso homenageado Ricardo Ló, agradecer aos nossos Vereadores, as 

entidades de classe, autoridades municipais, Senhoras e Senhores presentes, e dizer ao 

nosso homenageado Ricardo Ló, que esta Casa muito se orgulha em poder homenageá-lo, 

um reconhecimento aos serviços prestados a nossa comunidade. Muito obrigado pela sua 

presença. Agradecemos a todos e declaro encerrados os trabalhos desta Sessão Solene, boa 

noite a todos. 
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