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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 Piccoli, Ildo Dal 

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

De Bortoli, Juelci de Souza, Lino Ambrósio Troes, Maria da Glória Menegotto, 

Maristela Rodolfo Pessin, Paulo Roberto Dalsochio, Raul Herpich, Rudmar Elbio da 

Silva e Sedinei Catafesta. 

 

PRES. RAUL HERPICH: Invocando o nome de Deus, declaro abertos os trabalhos da 

presente Sessão Solene que outorga o Certificado Estudante Destaque do ano de 2015, 

sendo outorgado no ano de 2016. Inicialmente, a Câmara de Vereadores agradece a 

presença de todos, aos pais, os alunos, os nossos homenageados, os nossos estudantes 

destaques, professores, diretoras, conselho de educação, agradecemos a presença de todos. 

Daremos início a esta Sessão tão esperada por esses alunos, que se destacaram nas suas 

escolas e hoje estão aqui para receber esta justa homenagem. Inicialmente, convido para 

que faça parte da Mesa, a Excelentíssima Senhora Deise Noro, Presidente do Conselho 

Municipal de Educação. O Certificado Estudante Destaque foi instituído pela Lei 

Municipal n.º 3.090/2005 de autoria do Vereador Vandré Fardin. A escolha dos alunos 

destaque, foi feita através da Comissão de Educação da Câmara de Vereadores, composta 

pelos Vereadores: Vereadora Maristela Rodolfo Pessin, Vereador Ildo Dal Soglio e 

Vereador Leandro Somacal, que está hoje licenciado. Para receber este certificado, os 

estudantes deverão obter os critérios constantes na Lei n.º 3.090 e a comissão responsável 

pelas análises e desempenho dos alunos é composta pela direção e coordenação pedagógica 

de cada escola. Após os trâmites legais, esta Casa em Sessão Solene, outorga os escolhidos 

com o Certificado de Estudante Destaque. Serão agraciados nesta noite com o Certificado 

do Estudante Destaque 2015, os alunos da Escola Cenecista Ângelo Antonello, Escola 

Municipal de Ensino Fundamental Zelinda Rodolfo Pessin, Escola Municipal de Ensino 

Fundamental João XXIII, Escola Municipal de Ensino Fundamental Nossa Senhora de 

Caravaggio, Escola Municipal de Ensino Fundamental Padre Vicente Bertoni e Escola 

Estadual de Ensino Fundamental Carlos Fetter. Queremos lembrar que as escolas do 

Município em todas as esferas foram convidadas para participar do evento do Estudante 

Destaque e aqui se faz presente as que fizeram sua inscrição e também tiveram o seu 

interesse em participar. Lamentamos por muitas escolas não participarem de um evento tão 

importante que dá uma ênfase no ensino e valoriza cada um dos estudantes que se 

destacam no seu aprendizado. Informamos que farão uso da Tribuna nesta noite, um 

Vereador por bancada, Vice-Prefeito ou Prefeito que estiverem presentes. Quero dizer 

também que estamos muito felizes por esta noite, são 45 alunos sendo homenageados, algo 

inédito nesta Casa eu, como Presidente e os demais Vereadores nos sentimos muito 

orgulhosos pela presença de vocês, os alunos, os pais e as diretoras da escola. É muito 

importante essa integração entre a comunidade e a Câmara de Vereadores, a gente fica 

muito feliz, porque esse é o trabalho do Vereador, esse é o trabalho da Câmara de 

Vereadores, poder receber vocês, mostrar o nosso trabalho e a nossa dedicação com a 

comunidade, pois é por todos vocês que nós estamos aqui e estamos devolvendo esse 
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serviço à nossa Comunidade de Farroupilha. Convido o Partido do Movimento 

Democrático Brasileiro – PMDB, para que faça uso da Tribuna. Cada Vereador terá um 

espaço regimental de cinco minutos para se manifestar. Com a palavra, Vereador João 

Reinaldo Arrosi. 

VER. JOÃO REINALDO ARROSI: Senhor Presidente, Senhora Presidente do Conselho 

Municipal de Educação, a Senhora Deise Noro, os alunos homenageados, os pais, 

familiares e amigos destes alunos destaque, Senhores e Senhoras presentes. Um 

cumprimento muito carinhoso a toda a comunidade escolar que prestigia essa Sessão de 

reconhecimento, que é uma Sessão muito importante, não só para a Câmara de Vereadores 

do nosso Município, mas importante para os jovens e para a educação da nossa sociedade. 

Por isso, a Bancada do PMDB, aqui representada por mim, na qual eu agradeço ao 

Vereador Juvelino Ângelo de Bortoli, Vereador Arielson Arsego, Vereadora Maristela 

Rodolfo Pessin, Vereador José Mário Bellaver, por me oportunizar estar falando com 

vocês. Para que recebam estas homenagens, entretanto, vocês contaram com o apoio de 

duas instituições muito importantes, as primeiras e fundamentais instituições responsáveis 

pela formação de seres humanos destaque, a escola e a família. A família, que certamente 

os estimula a fazer os seus trabalhos escolares, a serem responsáveis com os seus estudos, a 

fazer com que os apoiem quando surgirem dúvidas. E a escola e suas professoras e 

professores, que lhes oferecem a oportunidade de desenvolver suas habilidades e 

competências, o professor é aquele que estimula a inteligência, a curiosidade e desperta nos 

alunos a sede de conhecimento e o espírito crítico, que semeia nas crianças e nos jovens os 

valores da democracia, da cidadania e do respeito ao próximo. Portanto, eu gostaria de 

saudar também os seus familiares e professores, que com certeza são a base de sustentação, 

apoio e sucesso. A importância que nós temos, decorre de todas as nossas ações, que de 

uma forma ou de outra são reconhecidas. No Brasil, ainda é necessário investir e avançar 

para que a nossa educação tenha como meta, inserir na sociedade pessoas conscientes de 

sua cidadania, mas também é preciso reconhecer que nos últimos anos, muitas foram as 

conquistas da sociedade e a democratização do acesso à educação de qualidade em todos 

os níveis, tornou-se, efetivamente uma prioridade, a educação passou a ser tratada como 

um sistema articulado, desde a educação infantil, até o ensino superior. Para nós, o grande 

legado que um governo, que um projeto político deve deixar para o seu povo, além das 

obras de infraestrutura que são importantes para o desenvolvimento, é o investimento 

maciço em educação e em cidadania. Através dessas constatações, eu acredito que a 

educação em nosso país vem melhorando a cada dia e com a entrega desses certificados, 

temos a confirmação que o trabalho está sendo bem feito. Que bom que vocês, jovens, 

podem contar com a sociedade e que a sociedade pode contar com vocês. Parabéns a todos, 

mais uma vez e lembrem-se que a educação não é apenas a preparação para a vida, é a vida 

em si. Obrigado a todos. 

PRES. RAUL HERPICH: Obrigado Vereador João Reinaldo Arrosi. Esse foi o Vereador 

que usou a palavra pelo Partido PMDB, o Vereador João Reinaldo Arrosi. Convido o 

Partido Socialista Brasileiro – PSB, para que faça uso da Tribuna. Com a palavra, Vereador 

Rudmar Élbio da Silva. 

VER. RUDMAR ÉLBIO DA SILVA: Excelentíssimo Senhor Presidente Raul Herpich, 

em seu nome eu quero cumprimentar os demais pares, também uma saudação especial as 

nossas Vereadoras, Maristela Rodolfo Pessin e Maria da Glória Menegotto, Excelentíssimo 

Senhor Vice-Prefeito Pedro Evori Pedrozo, também quero saudar a Secretária Municipal 
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de Educação, Elaine Giuliatto, não sei se ela se faz presente. Uma saudação especial a 

Deise Noro e em seu nome, cumprimento os demais secretários e autoridades presentes. 

Cumprimento todos os estudantes aqui presentes nesta noite. Nossos homenageados, seus 

familiares e amigos, mas também gostaria de cumprimentar de forma carinhosa, todos os 

professores, diretores e funcionários em geral das escolas. Cumprimento a imprensa e 

todos aqui presentes nesta noite e também uma saudação especial aos funcionários desta 

Casa. A premiação é um momento de grande satisfação para as escolas, pois vem reforçar 

o valor de seus alunos e o desempenho que os mesmos demonstram ao longo de sua vida 

acadêmica. Para nós, é motivo de orgulho poder entregar este título a vocês. Essa 

homenagem não vem apenas apresentá-los como alunos com melhor rendimento 

acadêmico, mas sim como os profissionais que o mercado, dentro de pouco tempo irá 

receber, porque investir no conhecimento sempre é a melhor alternativa para o sucesso. 

Cada um de vocês que estão aqui recebendo esta homenagem, não estão fazendo por mero 

acaso, mas por merecimento, vocês se dedicam e está aí o resultado. Estudante não tem 

idade, pode ser que tenha 6 ou 60 anos, não importa, o importante é que cada pessoa um 

dia já foi ou vai ser um verdadeiro e um eterno estudante. Em nome da Bancada do PSB, 

me sinto honrado nesta noite, por poder dar os parabéns para todos vocês estudantes e por 

esta homenagem, por serem os estudantes destaque de 2015. Mais uma vez, deixar o meu 

abraço a todos os estudantes, pais, familiares, professores, diretoras de colégio e familiares. 

Parabéns a todos vocês e o meu muito obrigado, Senhor Presidente.  

PRES. RAUL HERPICH: Obrigado Vereador Rudmar Élbio da Silva. Convido o Partido 

Democrático Trabalhista – PDT, para que faça uso da Tribuna. Com a palavra, Vereador 

Lino Ambrósio Troes. 

VER. LINO AMBRÓSIO TROES: Excelentíssimo Senhor Presidente, Excelentíssimos 

Senhores Vereadores, quero saudar o Vice-Prefeito Pedro Evori Pedrozo, quero saudar a 

Senhora Deise Noro, Presidente do Conselho Municipal de Educação, quero saudar o 

Suplente de Vereador que estava presente, quero saudar o Presidente de Partido Político, 

representantes da imprensa, professores, pais e alunos. Alunos que estão aqui para esta 

breve, mas importante mensagem. Quero agradecer ao Vereador Paulo Roberto Dalsochio, 

o Vereador Raul Herpich e o Vereador Juelci de Souza, por me oportunizarem a utilizar a 

Tribuna em nome do PDT. Inicialmente, trago uma frase de Leonel Brizola, que diz o 

seguinte: “Todas as crianças deveriam ter o direito à escola, mas para aprender, devem 

estar bem nutridas. Sem preparação do ser humano, não há desenvolvimento. A violência é 

fruto da falta de educação. ” Estudar é aprender, meus caros jovens, é ensinar com amor, 

queridos professores, é contribuir com a experiência para que nossas crianças sejam, no 

futuro, uma geração munida de informações, para que assim possam contribuir com toda a 

humanidade de forma consciente. Ser estudante não é fácil, meus caros jovens, mas é 

maravilhoso, porque nós podemos viajar por mundos magníficos, é ser descobridor, 

desbravar o conhecimento, fatos e lugares que em um primeiro momento poderiam ser sem 

importância, mas serão sim, no futuro, um conjunto de informações que guiarão as nossas 

escolhas na visão do mundo e principalmente, que definirão qual o caminho que devemos 

seguir. Estudar é aprender sempre, não esqueçam de aprender sempre, mesmo quando 

estiverem em uma idade avançada, semelhante à minha, mas também é ter consciência do 

que está a nossa volta, a possibilidade de entender e compreender a realidade, o ambiente e 

os fatos globalizados que surgem a cada fração de segundo em um piscar de olhos. Porém, 

para descobrir, o esforço é necessário, é necessário a preservação de valores, não 
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esmorecer diante do eventual insucesso, pois a eventual dor do dia de hoje poderá 

significar muitas e grandes alegrias no futuro. Eu repito, meus caros jovens, a dor do dia de 

hoje poderá significar muitas e grandes alegrias no futuro. Portanto, com esforço, é preciso 

seguir sempre, sem esperar consolo ou elogio, pois o futuro virá e a vida se apresenta 

melhor para quem sonha em ser um vencedor. Para encerrar, eu gostaria de ler uma breve 

oração, pois eu acredito que devemos nutrir o nosso corpo com alimento, nossas mentes 

com conhecimento, mas também nossa alma com fé e oração. “Senhor, eu sou estudante e 

por sinal, inteligente, prova disso que estou aqui conversando com você. Obrigado pelo 

dom da inteligência e pela possibilidade de estudar, mas Senhor, como você sabe, a vida do 

estudante nem sempre é fácil, a rotina cansa e o aprender exige uma série de renúncias, o 

meu jogo preferido, os meus passeios, também alguns programas de televisão e o meu 

celular. Eu sei que preparo hoje, o meu amanhã, por isso te peço Senhor, ajuda-me para ser 

bom estudante, dá-me coragem e entusiasmo para recomeçar a cada dia. Abençoe a mim, a 

minha família, a minha turma, os meus professores e a minha comunidade. Amém. ” Muito 

obrigado. 

PRES. RAUL HERPICH: Obrigado Vereador Lino Ambrósio Troes. Convido o Partido 

Social Democrático – PSD, para que faça uso da Tribuna. Com a palavra, Vereador Sedinei 

Catafesta. 

VER. SEDINEI CATAFESTA: Meu querido Presidente desta Casa Legislativa, muito 

boa noite, Raul Herpich, em seu nome quero cumprimentar os demais eminentes 

parlamentares desta Casa, cumprimentando o nosso Vice-Prefeito, que hoje está aqui 

representando o nosso Prefeito Municipal, Doutor Claiton Gonçalves, que está em outra 

missão, representando o nosso município em outro ato. Quero cumprimentar a Vossa 

Excelência Pedro Evori Pedrozo, em seu nome cumprimentar a Senhora Deise Noro, 

cumprimentando todos os nossos convidados desta noite, quero dizer que é um momento 

de alegria, é uma grande satisfação estar aqui recebendo pessoas tão especiais. Olho aqui 

em cada sorriso, em cada olhar a empolgação, um momento único na vida dessas crianças, 

momento de alegria, acima de tudo de orgulho para os pais, professores e diretores da 

escola, é isso que nos deixa felizes em utilizar este espaço, que é concedido pelo nosso 

povo de Farroupilha para que nós possamos estar nesta noite aqui, em simples palavras, 

Vereador Paulo Roberto Dalsochio, nosso líder de Governo, transmitindo os nossos 

pensamentos e parabenizando cada um aqui presente. Presidente, se Vossa Excelência me 

permite exceder um pouco mais o meu tempo, mas essa noite Solene merece e precisa, aqui 

nessa Tribuna, registrar cada um desses rostos como Vossa Excelência mesmo mencionou, 

que hoje é recorde de público, pela parte dos nossos alunos que são os destaques nas suas 

escolas e merecem o reconhecimento desta Casa Legislativa. Se Vossa Excelência me 

permitir, eu vou cumprimentar os professores, diretores das escolas mencionadas, Escola 

Municipal de Ensino Fundamental Zelinda Rodolfo Pessin, Escola Municipal de Ensino 

Fundamental João XXIII, Escola Municipal de Ensino Fundamental Padre Vicente Bertoni, 

Escola Municipal de Ensino Fundamental Nossa Senhora de Caravaggio, Escola Estadual 

de Ensino Fundamental Carlos Fetter, Instituto de Educação Cenecista Ângelo Antonello. 

Quero agradecer aos pais e a todos os que se fazem presentes, Presidente Raul Herpich, 

então eu vou nomear os nossos homenageados desta noite que estão meio tímidos, não deu 

para eu cumprimentar todos, mas é um prazer receber essas crianças aqui nesta noite e eu 

lembro, Senhor Presidente, em 1982, a primeira vez que este Vereador começou a escrever, 

era Campanha Nacional, Vereador Fabiano Piccoli, a Campanha Nacional Contra o 
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Sarampo. O Governo Federal, naquela oportunidade, mandava nas escolas, tinha um gibi e 

naquele gibi a gente podia pintar, colorir ou escrever o que estava se passando e foi neste 

ato, no primeiro ano do primário da escola, que eu comecei a escrever as primeiras letras 

do meu nome e aí a gente não parou mais. É isso que eu falo para essa juventude, não 

parem jamais, o estudo é constante na nossa vida, a cada dia aprendemos mais e cada 

conhecimento ali na frente vai ser muito importante para a vida de cada um no seu 

desenvolvimento, na sua família, no seu lar, onde for o seu ambiente de convivência. Por 

isso, não deixem de estudar. O Sedinei Catafesta se formou há pouco tempo e já estou em 

uma Pós-Graduação, estou cada vez mais me qualificando, porque a vida é essa, a vida nos 

abre bastante portas, mas algumas portas com muitos obstáculos e o conhecimento é o que 

faz a gente superar, a gente fazer com que esse conhecimento se torne uma vitória na nossa 

vida, então não parem de estudar. Eu cumprimento a Heloísa Binda Somacal, o Pedro 

Henrique Mognon de Bortoli, a Natália Muller Abich, a Ana Clara Colombo, o Guilherme 

Nolli Bernardi, a Juliana Dias de Almeida, o Dávyts Ferreira dos Santos, o Marciano Neto 

do Rosário, a Alice Loureiro da Silveira, a Bianca Severgnini Picinin, a Caroline de Souza 

Hohensee, o Gabriel Ribeiro Jauer, a Jamyle da Silva Polli, o Kauã Valêncio Regner, a 

Thays Pivotto, o Éric Dallanhol, a Regina Longo Biondo, o Taynan Centenaro Dal Pizzol, 

a Eduarda Maria Arozzi, a Jéssica Paula Arozzi, a Letícia Arozzi, o Luiz Henrique Eymael 

Heinech, a Maria Eduarda Silveira da Silva, o Moisés Matheus Borges Gonçalves, a 

Marina Callegari Bristot, a Júlia Lazzari, a Nicole Zamboni Cecatto, o Miguel Antônio 

Danuzo, o Gabriel Zanella, a Bruna Augustin dos Santos, a Luísa Zamboni, a Natália 

Conte Cecatto, a Caroline Conte Cecatto, o Vagner Luís Balbinot, o Miguel Balbinot 

Mugnol, o Mateus Ghedini Bertuol, a Laura Colsenti de Almeida, a Júlia Pasa, o Geovani 

Bartelle Trois, a Elis Menta de Col, a Eduarda Rotili, a Domênica Bertholdo Calloni, a 

Brenda Gross de Araújo, o Eduardo Dani Perottoni, a Fernanda Bristot. Essas são as nossas 

estrelas desta noite, são esses os nomes que merecem o nosso reconhecimento, são esses os 

nomes que os professores e os pais estão com um sorriso enorme na boca, de alegria, 

porque é um orgulho. Em um momento no qual países, que nós assistimos pela televisão, 

Presidente, Vereadora Maria da Glória Menegotto, estão em guerra, tem crianças que não 

podem ir para as escolas, porque há guerra. Escolas que são bombardeadas no momento 

em que as crianças estão estudando e vocês estão aqui hoje, nós moramos em uma cidade, 

em um país abençoado por Deus. Há dificuldades na nossa vida, tenho certeza que todo 

mundo tem, mas devemos agradecer à Ele, ao nosso grande Deus todas as noites, pelo dia 

que tivemos, pela escola que temos, pelas professoras que temos e pela família que nos 

apoia e dá a vida por cada um de vocês, nossas estrelas. Vocês são as estrelas! E eu vou 

encerrar, Presidente, com um pensamento do nosso Rubens Alves, ele fala que: “Há 

escolas que são gaiolas e há escolas que são asas. Escolas que são gaiolas existem para que 

os pássaros desaprendam a arte de voar. Pássaros engaiolados são pássaros sob controle. 

Engaiolados, o seu dono pode levá-los para onde quiser. Pássaros engaiolados sempre têm 

um dono. Deixaram de ser pássaros. Porque a essência dos pássaros é o voo. Escolas que 

são asas não amam pássaros engaiolados. O que elas amam são pássaros em voo. Existem 

para dar aos pássaros coragem para voar. Ensinar o voo, isso elas não podem fazer, porque 

o voo já nasce dentro dos pássaros. O voo não pode ser ensinado. Só pode ser encorajado. ” 

E eu tenho certeza que aqui, há somente escolas que tem asas, porque vocês são os 

pássaros que já nasceram sabendo o voo e estão aprendendo na escola, o seu futuro e esse 

futuro, nós, Farroupilha, Vice-Prefeito Pedro Evori Pedrozo, vamos ganhar e muito, porque 
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o conhecimento será aplicado e nós só temos que agradecer. Parabéns, nossos estudantes 

destaque, um abraço do fundo do coração do Vereador Sedinei Catafesta a todos vocês, aos 

pais e também aos nossos queridos professores. Boa noite a todos e muito obrigado. 

PRES. RAUL HERPICH: Obrigado Vereador Sedinei Catafesta. Convido o Partido do 

Trabalhadores – PT, para que faça uso da Tribuna. Com a palavra, Vereador Fabiano 

André Piccoli. 

VER. FABIANO ANDRÉ PICCOLI: Boa noite, Senhoras e Senhores, saúdo o nosso 

Presidente da Câmara Municipal, Raul Herpich, saúdo o nosso Vice-Prefeito, Pedro Evori 

Pedrozo, leve o nosso abraço ao Prefeito Claiton Gonçalves, saúdo os colegas Vereadores e 

Vereadoras, nossa querida amiga, Senhora Deise Noro, Presidente do Conselho Municipal 

de Educação. Saúdo também o Vereador Suplente, Roque Tomazini, o Oscar Triches, que 

é um dirigente muito competente das nossas entidades e uma saudação muito especial aos 

pais, a vocês alunos e aos professores e direção das escolas. Saúdo também a imprensa que 

se faz presente e os funcionários da Casa. Eu gostaria de dividir essa breve fala em três 

momentos. No primeiro momento, eu falo aos professores e a direção das escolas. Paulo 

Freire nos dizia que ensinar é um ato de amor. Todos vocês, nas suas escolas, dedicam a 

sua vida a esses alunos e nós, pais, entregamos os nossos filhos, que são as nossas joias 

mais outros, que também são merecedores de estar aqui, é fruto do trabalho, da dedicação e 

da entrega de cada um dos Senhores. Na sala de aula, vocês compartilham o conhecimento 

de vocês, ensinam, mas também aprendem, porque essas crianças têm muito o que ensinar 

a nós, aos familiares, aos pais, avós e tios. A minha esposa costuma dizer que o nosso filho 

é o nosso coração fora do corpo e o que nós temos de mais precioso nessa vida são os 

nossos filhos, só entende o sentido da vida e só compreende a complexidade da vida, quem 

tem a dádiva e o presente de ser pai ou de ser mãe. Até então, falo por experiência própria, 

a nossa vida tinha um sentido, mas quando o nosso filho nasceu, ela passou a ter outro e 

todas as noites a gente agradece ao nosso Bom Pai, ao nosso Deus, a oportunidade que Ele 

nos deu de poder acompanhar o nosso filho nessa trajetória, nesse mundo. Nós somos os 

alicerces e os exemplos deles, então eu divido com vocês o que eu espero e o que eu 

trabalho para que o meu filho veja em mim um ponto de apoio, um alicerce e um exemplo. 

Portanto, parabéns pelos filhos de vocês que estão aqui hoje, pelos netos, sobrinhos, eles 

representam o que vocês são, eles são o coração de vocês fora do corpo e se estão aqui é 

porque vocês deram um belo de um exemplo. E por final, a vocês, meninos e meninas, que 

tão jovens estão passando por uma experiência única, o mundo passa muito depressa, vocês 

têm muito o que aprender ainda, mas vocês estando aqui hoje, já é um sinal da dedicação, 

do trabalho de vocês na sala de aula e da entrega. Uma coisa que me falavam quando eu 

era mais jovem, é que o futuro é de vocês, os jovens são o futuro do país, mas não, vocês 

não são o futuro, vocês são o presente, cada um de vocês tem muito o que contribuir na sua 

família e na sua escola para nós mudarmos o nosso presente, porque nós temos que nos 

preocupar com o futuro, mas nós temos que mudar o nosso presente, que é hoje. Saibam 

que, como falou o Vereador Sedinei Catafesta, o mundo vai nos cobrar muito, nós temos 

que permanentemente estar estudando, para ocupar uma melhor posição no seu trabalho, 

para ser um cidadão melhor e finalizando, Senhor Presidente, tenham certeza que vocês 

estão no caminho certo. Gostaria de agradecer ao meu colega de Bancada, o Vereador Ildo 

Dal Soglio, que permitiu que eu estivesse aqui hoje. Saint Exupéry nos deixa uma frase 

muito interessante: “O essencial é invisível aos olhos e só se pode ver com o coração. ” 

Pais, cuidem do coração fora do corpo de vocês. Boa noite a todos. 
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PRES. RAUL HERPICH: Obrigado Vereador Fabiano André Piccoli. Convido o Partido 

Rede Sustentabilidade, para que faça uso da Tribuna. Com a palavra, Vereadora Maria da 

Glória Menegotto. 

VER. MARIA DA GLÓRIA MENEGOTTO: Boa noite Senhoras e Senhores, quero 

cumprimentar o nosso Vice-Prefeito Pedro Evori Pedrozo que está aqui conosco, o 

Presidente da Casa, Raul Herpich, cumprimento os Vereadores, a Vereadora Maristela 

Rodolfo Pessin, cumprimento à imprensa, os funcionários da Casa, diretores da escola, 

professores, alunos, pais irmãos, Senhoras e Senhores. Esta é uma noite de muita 

felicidade, muita alegria, porque estamos diante de um grande investimento, um 

investimento que se chama educação e cabe a nós preparar as nossas crianças e jovens para 

que possam caminhar com segurança e é só através da educação que se constrói tudo isso. 

Escutem bem o que Benjamin Franklin dizia: “Diga-me eu esquecerei, ensina-me e eu 

poderei lembrar, envolva-me e eu aprenderei. ” Então a escola, é simplesmente um campo 

minado de ideias, escolhas e situações que bem aproveitadas, se tornam um terreno fértil 

para as conquistas de um futuro deslumbrante e aqui a gente vê o envolvimento de todos, 

os responsáveis com o educar. Eu tive a oportunidade, inclusive, de visitar algumas escolas 

do nosso município e me surpreendi com todo o tipo de ferramenta que é oferecido ao 

aluno nos dias de hoje. A gente tem excelentes professores, pessoas comprometidas, eu só 

tenho a dizer que a nossa Farroupilha é mestre em educação e quero também saudar a 

Senhora Deise Noro que é Presidente do Conselho Municipal de Educação e nós somos 

mestres, Deise, em educação em Farroupilha. Eu também quero aproveitar esse momento, 

para parabenizar todos os professores, os diretores, a própria Secretária de Educação, a 

professora Elaine Giuliatto, não sei se ela está aqui, mas enfim, os funcionários da 

Secretaria de Educação, das escolas, os pais que se preocupam com a escola e eu vi isso 

nas escolas, os pais, vocês que estão aqui, se preocupando com a escola e isso que é bonito. 

A própria Administração Municipal, o nosso Prefeito Claiton Gonçalves, que tem um viés 

todo especial com a educação. Até porque, o PDT é o patrono da educação, Leonel Brizola 

sempre trabalhou com a educação, o Prefeito é do PDT e ele tem um viés todo especial 

sobre a educação. O aluno, é como uma pequena semente que deve ser plantada para 

germinar e dar bons frutos e o professor é como o agricultor, que vê na semente a 

esperança que proverá a necessidade da sociedade. A educação é simplesmente a alma de 

uma sociedade que passa de geração para geração, porque a vida da gente é feita de 

escolhas e hoje, os jovens que estão aqui, estão aqui porque estão fazendo as suas escolhas, 

seja lá no que for, eles têm aptidão na matemática, na educação física, no português ou 

talvez em muitas outras áreas, porque a gente fica até confuso de tantas coisas que tem. 

Aprender é a única coisa que a mente nunca se cansa, nunca tem medo e nunca se 

arrepende. Aquele que não luta pelo futuro que quer, deve aceitar o futuro que vier e eu 

acredito que os nossos alunos são diferentes, eles têm uma personalidade forte, o bom 

aluno pode ser aquele que tem uma família apoiando e torcendo para o seu sucesso ou 

simplesmente aquele que tem interesse em aprender. Não é por acaso que sempre se coloca 

o apoio familiar em primeiro lugar, então os pais devem preparar os filhos para serem 

alunos e a escola precisa do apoio dos pais, para que o aluno se envolva com o 

aprendizado. Eu teria muitas coisas para falar, mas a gente tem pouco tempo, então eu digo 

que cada aluno deve ter a consciência do que pretende para o seu futuro e mesmo que essa 

caminhada seja longa e difícil, os frutos que vocês irão colher mais tarde, serão com 

certeza importantes e muito valiosos. Os alunos que estão sendo homenageados hoje, que 
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já foram todos nominados, cada um recebendo um certificado, de certa forma, fizeram a 

diferença para conquistar essa outorga e que este feito sirva também de inspiração para 

todos os demais alunos das escolas, estão todos de parabéns, desde os alunos, até os pais, 

os mestres e os professores, que fazem da escola, a casa mais linda de se viver. A Rede 

Sustentabilidade, aqui representada por mim, quer parabenizar todos esses estudantes e 

toda a rede pública do nosso município, continuem fazendo a diferença, porque é assim 

que nós construiremos um mundo de sonhos e um mundo de paz. Um grande abraço e um 

beijo no coração de todos vocês. Obrigado. 

PRES. RAUL HERPICH: Obrigado Vereadora Maria da Glória Menegotto. Convido o 

Partido Progressista - PP, para que faça uso da Tribuna. Com a palavra, Vereador Josué 

Paese Filho. 

VER. JOSUÉ PAESE FILHO: Boa noite a todos os presentes nessa Casa esta noite, 

Senhor Presidente Raul Herpich, Vereadores e Vereadoras, cumprimento o nosso Vice-

Prefeito Pedro Evori Pedrozo, um cumprimento todo especial a Senhora Deise Noro, 

Presidente do Conselho Municipal de Educação, cumprimento a comunidade escolar, 

diretores, professores, alunos, imprensa, Senhoras e Senhores. Vou ser bem breve, pois os 

meus colegas me anteciparam e já falaram bastante. Eu quero destacar aqui e é sempre 

bom deixar gravado nesta Casa, as escolas: Instituto de Educação Cenecista Ângelo 

Antonello, Escola Municipal de Ensino Fundamental João XXIII, Escola Municipal de 

Ensino Fundamental Nossa Senhora de Caravaggio, Escola Municipal de Ensino 

Fundamental Padre Vicente Bertoni, Escola Estadual de Ensino Fundamental Carlos Fetter 

e uma escola que se chama Escola Municipal de Ensino Fundamental Zelinda Rodolfo 

Pessin, que essa Senhora era mãe da nossa Vereadora Maristela Rodolfo Pessin, parabéns, 

porque alguma coisa de bom ela fez para levar o nome tão importante que é da sala de aula 

e da escola. Amigos estudantes de Farroupilha, é uma satisfação receber vocês esta noite 

nesta Casa. Para a formação de um bom aluno, a família é tão ou mais importante que a 

escola, não há pai ou mãe que não sonhe em ver o seu filho indo bem na escola, se 

encaminhando e encontrando a sua vocação, para isso os pais devem estar conscientes que 

são os reais modelos de comportamento ético e moral de seus filhos. Portanto, pais, alunos 

e professores, é um grande orgulho para nós vermos esses alunos destaque. Esses jovens 

que se dedicam à tarefa de estudar com precisão, esforço, entusiasmo e acima de tudo, com 

a verdadeira sede do saber. Os estudantes de Farroupilha continuam sendo destaque, 

referência que essas novas gerações possam contribuir com a segurança e maior qualidade 

de vida da nossa comunidade no futuro. Em nome do Partido Progressista, parabéns aos 

Estudantes Destaque, parabéns pela dedicação, pelo empenho, continuem motivados e 

estudando sempre para que mantenham esse excelente nível de aprendizado e antes de 

encerrar, a todos os estudantes que estão aqui presentes, a gente sabe que para os 

professores hoje, não é fácil estar em uma sala de aula, por diversas razões que não valem a 

pena mencionar, mas respeitem os seus professores assim como vocês respeitam os seus 

pais, porque eles ensinam o caminho de um futuro melhor para vocês e para o nosso país. 

Muito obrigado a todos e peço uma salva de palmas, não para mim, mas para esses 45 

estudantes destaques. Parabéns e muito obrigado. 

PRES. RAUL HERPICH: Obrigado Vereador Josué Paese Filho. Eu gostaria de 

agradecer pelos discursos de todos os Vereadores, suas manifestações e as suas bancadas. 

Passamos a outorga do Certificado Estudante Destaque aos nossos alunos que foram 

contemplados pelas suas notas e pelo seu desempenho. O nosso Secretário Executivo 
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Duilus André Pigozzi, fará a leitura da nominata dos alunos que serão agraciados com o 

Certificado Estudante Destaque 2015, que conforme nominados, virão aqui na frente para 

receberem o certificado. Primeiro, eu convido o Vereador Juvelino Ângelo de Bortoli, para 

que proceda a outorga do Certificado Estudante Destaque aos alunos do Instituto de 

Educação Cenecista Ângelo Antonello. 

SEC. EXECUTIVO DUILUS ANDRÉ PIGOZZI: Do Instituto de Educação Cenecista 

Ângelo Antonello, os alunos Heloísa Binda Somacal, Pedro Henrique Mognon de Bortoli e 

Natália Muller Abich.  

PRES. RAUL HERPICH: Obrigado Vereador Juvelino Ângelo de Bortoli. Convido o 

Vereador João Reinaldo Arrosi, para que proceda a outorga do Certificado Estudante 

Destaque a aluna do Instituto de Educação Cenecista Ângelo Antonello e aos alunos da 

Escola Municipal de Ensino Fundamental Zelinda Rodolfo Pessin. 

SEC. EXECUTIVO DUILUS ANDRÉ PIGOZZI: Do Instituto de Educação Cenecista 

Ângelo Antonello, a aluna Ana Clara Colombo. Da Escola Municipal de Ensino 

Fundamental Zelinda Rodolfo Pessin, os alunos Guilherme Nolli Bernardi e Juliana Dias 

de Almeida. 

PRES. RAUL HERPICH: Obrigado Vereador João Reinaldo Arrosi. Convido o Vereador 

Arielson Arsego, para que proceda a outorga do Certificado Estudante Destaque aos alunos 

da Escola Municipal de Ensino Fundamental Zelinda Rodolfo Pessin. 

SEC. EXECUTIVO DUILUS ANDRÉ PIGOZZI: Da Escola Municipal de Ensino 

Fundamental Zelinda Rodolfo Pessin, os alunos Dávyts Ferreira dos Santos, Marciano 

Neto do Rosário e Alice Loureiro da Silveira. 

PRES. RAUL HERPICH: Obrigado Vereador Arielson Arsego. Convido a Vereadora 

Maristela Rodolfo Pessin, para que proceda a outorga do Certificado Estudante Destaque 

aos alunos da Escola Municipal de Ensino Fundamental Zelinda Rodolfo Pessin, em 

homenagem a sua mãe. 

SEC. EXECUTIVO DUILUS ANDRÉ PIGOZZI: Da Escola Municipal de Ensino 

Fundamental Zelinda Rodolfo Pessin, os alunos Bianca Severgnini Picinin, Caroline de 

Souza Hohensee e Gabriel Ribeiro Jauer. 

PRES. RAUL HERPICH: Obrigado Vereadora Maristela Rodolfo Pessin. Convido o 

Vereador José Mário Bellaver, para que proceda a outorga do Certificado Estudante 

Destaque aos alunos da Escola Municipal de Ensino Fundamental Zelinda Rodolfo Pessin. 

SEC. EXECUTIVO DUILUS ANDRÉ PIGOZZI: Da Escola Municipal de Ensino 

Fundamental Zelinda Rodolfo Pessin, os alunos Jamile da Silva Polli, Kauã Valêncio 

Regner e Thays Pivotto. 

PRES. RAUL HERPICH: Obrigado Vereador José Mário Bellaver. Convido o Vereador 

Josué Paese Filho, para que proceda a outorga do Certificado Estudante Destaque aos 

alunos da Escola Municipal de Ensino Fundamental Zelinda Rodolfo Pessin. 

SEC. EXECUTIVO DUILUS ANDRÉ PIGOZZI: Da Escola Municipal de Ensino 

Fundamental Zelinda Rodolfo Pessin, os alunos Éric Dallanhol, Regina Longo Biondo e 

Taynan Centenaro Dal Pizzol. 

PRES. RAUL HERPICH: Obrigado Vereador Josué Paese Filho. Convido o Vereador 

Lino Ambrósio Troes, para que proceda a outorga do Certificado Estudante Destaque aos 

alunos da Escola Municipal de Ensino Fundamental Zelinda Rodolfo Pessin. 
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SEC. EXECUTIVO DUILUS ANDRÉ PIGOZZI: Da Escola Municipal de Ensino 

Fundamental Zelinda Rodolfo Pessin, os alunos Eduarda Maria Arozzi, Jéssica Paula 

Arozzi e Letícia Arozzi. 

PRES. RAUL HERPICH: Obrigado Vereador Lino Ambrósio Troes. Convido o 

Vereador Paulo Roberto Dalsochio, para que proceda a outorga do Certificado Estudante 

Destaque aos alunos da Escola Municipal de Ensino Fundamental Zelinda Rodolfo Pessin. 

SEC. EXECUTIVO DUILUS ANDRÉ PIGOZZI: Da Escola Municipal de Ensino 

Fundamental Zelinda Rodolfo Pessin, os alunos Luiz Henrique Eymael Heinech, Maria 

Eduarda Silveira da Silva e Moisés Matheus Borges Gonçalves. 

PRES. RAUL HERPICH: Obrigado Vereador Paulo Roberto Dalsochio. Convido o 

Vereador Fabiano André Piccoli, para que proceda a outorga do Certificado Estudante 

Destaque aos alunos da Escola Municipal de Ensino Fundamental João XXIII. 

SEC. EXECUTIVO DUILUS ANDRÉ PIGOZZI: Da Escola Municipal de Ensino 

Fundamental João XXIII, os alunos Marina Callegari Bristot, Júlia Lazzari e Nicole 

Zamboni Cecatto. 

PRES. RAUL HERPICH: Obrigado Vereador Fabiano André Piccoli. Convido o 

Vereador Sedinei Catafesta, para que proceda a outorga do Certificado Estudante Destaque 

aos alunos da Escola Municipal de Ensino Fundamental João XXIII. 

SEC. EXECUTIVO DUILUS ANDRÉ PIGOZZI: Da Escola Municipal de Ensino 

Fundamental João XXIII, os alunos Miguel Antônio Danuzo, Gabriel Zanella e Bruna 

Augustin dos Santos. 

PRES. RAUL HERPICH: Obrigado Vereador Sedinei Catafesta. Convido o Vereador 

Juelci de Souza, para que proceda a outorga do Certificado Estudante Destaque aos alunos 

da Escola Municipal de Ensino Fundamental João XXIII. 

SEC. EXECUTIVO DUILUS ANDRÉ PIGOZZI: Da Escola Municipal de Ensino 

Fundamental João XXIII, os alunos Luísa Zamboni, Natália Conte Cecatto e Caroline 

Conte Cecatto. 

PRES. RAUL HERPICH: Obrigado Vereador Juelci de Souza. Convido o Vereador 

Rudmar Élbio da Silva, para que proceda a outorga do Certificado Estudante Destaque aos 

alunos da Escola Municipal de Ensino Fundamental Nossa Senhora de Caravaggio. 

SEC. EXECUTIVO DUILUS ANDRÉ PIGOZZI: Da Escola Municipal de Ensino 

Fundamental João XXIII, os alunos Vagner Luís Balbinot, Miguel Balbinot Mugnol e 

Mateus Ghedini Bertuol. 

PRES. RAUL HERPICH: Obrigado Vereador Rudmar Élbio da Silva. Convido a 

Vereadora Maria da Glória Menegotto, para que proceda a outorga do Certificado 

Estudante Destaque aos alunos da Escola Municipal de Ensino Fundamental Nossa 

Senhora de Caravaggio. 

SEC. EXECUTIVO DUILUS ANDRÉ PIGOZZI: Da Escola Municipal de Ensino 

Fundamental Nossa Senhora de Caravaggio, os alunos Laura Colsenti de Almeida, Júlia 

Pasa e Geovani Bartelle Trois. 

PRES. RAUL HERPICH: Obrigado Vereadora Maria da Glória Menegotto. Convido o 

Vereador Ildo Dal Soglio, para que proceda a outorga do Certificado Estudante Destaque 

aos alunos da Escola Municipal de Ensino Fundamental Nossa Senhora de Caravaggio. 

SEC. EXECUTIVO DUILUS ANDRÉ PIGOZZI: Da Escola Municipal de Ensino 

Fundamental Nossa Senhora de Caravaggio, os alunos Elis Menta de Col, Eduarda Rotili e 

Domênica Bertholdo Calloni. 
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PRES. RAUL HERPICH: Obrigado Vereador Ildo Dal Soglio.  

SEC. EXECUTIVO DUILUS ANDRÉ PIGOZZI: Convidamos o Vereador Presidente 

Raul Herpich, para que proceda a outorga do Certificado Estudante Destaque a aluna da 

Escola Municipal de Ensino Fundamental Nossa Senhora de Caravaggio: Brenda Gross de 

Araújo. Ao Aluno da Escola Municipal de Ensino Fundamental Padre Vicente Bertoni: 

Eduardo Dani Perottoni e a aluna da Escola Estadual de Ensino Fundamental Carlos Fetter: 

Fernanda Bristot. Estes foram os alunos agraciados com o Certificado Estudante Destaque 

de 2015. As escolas também receberão o Certificado pela participação dos seus alunos. 

Convido para receber o Certificado de Participação das mãos do nosso Presidente Raul 

Herpich, o Instituto de Educação Ângelo Antonello ICAA, representando pela Vice-

Diretora Marijane Damin Filipi; a Escola Municipal de Ensino Fundamental Zelinda 

Rodolfo Pessin, representada pela Diretora Jaqueline de Albuquerque Borges Gonçalves; a 

Escola Municipal de Ensino Fundamental João XXIII, representada pela Diretora Simone 

Lovatel Marchet; a Escola Municipal de Ensino Fundamental Nossa Senhora de 

Caravaggio, representada pela Diretora Marinês Luiza Biondo Scussiatto; a Escola 

Municipal de Ensino Fundamental Padre Vicente Bertoni, representada pela Vice-Diretora 

Iracema Pavão; a Escola Estadual de Ensino Fundamental Carlos Fetter, representada pela 

Diretora Ronise Lúcia Gottardi Aimi. Essas foram as escolas homenageadas, Senhor 

Presidente. 

PRES. RAUL HERPICH: Agradecemos ao nosso Secretário Executivo Duilus André 

Pigozzi pela condução dos trabalhos. Quero, nesse momento, passar a palavra ao nosso 

Vice-Prefeito Pedro Evori Pedrozo para que use a Tribuna. 

VICE-PREFEITO PEDRO EVORI PEDROZO: Eu quero, carinhosamente, 

cumprimentar o Presidente da Câmara de Vereadores Raul Herpich e todos os Vereadores, 

quero saudar os nossos alunos, direção de escola, pais, quero saudar a minha amiga Deise 

Noro, que conduz o Conselho Municipal de Educação, quero dizer que é uma noite muito 

especial para mim. O Prefeito, Doutor Claiton Gonçalves está hoje, em uma incursão muito 

importante, porque nós estamos na tentativa de liberar uma parte do dinheiro que permite 

terminar o asfaltamento da Rua Papa João XXIII, que é uma via de alto uso do nosso 

município e da Rua Pedro Antonello, que liga o Bairro Primeiro de Maio ao Centro da 

cidade, essas obras fazem parte de um conjunto muito grande de obras estruturais que 

completam 23km de asfalto, é algo muito bacana, então o Prefeito está envolvido, não 

conseguiu chegar a tempo, então eu vim aqui nesta noite. Cheguei um pouco atrasado, 

porque eu estava acompanhando no Trevo do Santa Rita, um teste com as sinaleiras que a 

gente colocou há pouco tempo, precisava ajustar os tempos conforme o fluxo e eu quis 

acompanhar, por isso eu cheguei alguns minutos atrasado, Senhor Presidente, peço 

desculpas a todos. Quando se premia os melhores ou os mais esforçados, nós estamos 

querendo mostrar os bons exemplos. Em um mundo, Tânia, onde as pessoas se baseiam 

muito nos exemplos ruins, para fazerem coisas ruins, a Câmara de Vereadores de 

Farroupilha, através dos seus Vereadores, resolveu mostrar os bons exemplos e tem feito 

isso através dessa distinção, distingue a escola que trabalha bem e distingue o aluno que é 

bom exemplo. O Município de Farroupilha, há décadas, se esforça para produzir uma 

educação de qualidade e tem feito isso com autonomia, somos excelência em educação. 

Recentemente, recebemos um prêmio Gestor pela formação continuada de nossos 

professores, um professor que tem 40 horas semanais, tem 12 horas de preparação de aulas, 

treinamento e descanso, porque é um profissional muito exigido e muito importante para a 
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sociedade. O Município de Farroupilha tem feito um esforço enorme e nessa gestão minha 

e do Doutor Claiton, nós tivemos que ampliar as escolas para receber o nono ano e nós 

concordamos com o nono ano, mas tivemos que ampliar as pressas, 20 escolas, formando 

em torno de mais de 20 salas de aula, refeitórios e outras coisas que foram importantes. O 

Município de Farroupilha luta muito sobre um gargalo que vem incomodando todos os 

municípios, que é a educação infantil. Recebemos um município com 181 crianças em 

creches gratuitas, hoje passamos de 1.300 crianças e assim por diante, avançamos, porque 

entendemos que isso é a base da família e que vai dar condições para que todos vivam 

melhor. O Município de Farroupilha foi mais longe, ele tem pago o transporte escolar da 

faculdade para todos os alunos, entendemos que isso é importante para o jovem ir embora, 

mesmo que não seja uma obrigação constitucional do município, mas entendemos que é 

algo fundamental, buscamos em algumas comunidades do interior, inclusive para levar 

para a faculdade e participamos com o pagamento de todo o transporte da escola do ensino 

médio, Doutor Lino Ambrósio Troes, achamos isso fundamental. Portanto, Senhoras e 

Senhores, eu quero dizer que na noite de hoje, na noite em que a Câmara de Vereadores 

ressalta os bons exemplos, nós da Administração, eu e o Doutor Claiton, nos 

engrandecemos, porque entendemos que vocês são o presente e o futuro melhor do nosso 

município e de um Brasil lindo e querido que nós temos. Que Deus abençoe a todos, 

parabéns as escolas, aos jovens e as suas famílias que vieram aqui conviver neste momento 

nobre de nossas vidas. Um abraço a todos. 

PRES. RAUL HERPICH: Obrigado Vice-Prefeito Pedro Evori Pedrozo, por suas 

palavras e também pela sua presença. Quero agradecer a presença de todos e mais uma vez, 

parabenizar os estudantes homenageados nesta noite. Agradecer aos estudantes destaque, 

as escolas representadas pelos diretores e professores, as entidades, a imprensa, aos pais e 

amigos dos nossos homenageados, Senhoras e Senhores presentes. Muito obrigado pela 

presença, vocês são um exemplo para a Câmara de Vereadores, a importância que isto tem, 

porque nunca tantos alunos foram homenageados em só uma cerimônia. Isso representa a 

qualidade do nosso ensino, nossas escolas e dos nossos professores. Portanto, mais uma 

vez, sintam-se agraciados por cada um de nós Vereadores, pela sua presença, pelos filhos e 

pelas escolas que vocês têm. Hoje nós vamos fazer um pouco diferente, nós vamos fazer a 

foto com os alunos, então eu peço que todos permaneçam como estão, ao invés dos alunos 

virem para cima, nós vamos descer ali para tirarmos essa foto, então fiquem todos como 

estão até nós fazermos essa foto oficial. Nada mais a ser tratado nesta noite, declaro 

encerrados os trabalhos da presente Sessão Solene. Boa noite a todos. 

 

 

 

Raul Herpich 

Vereador Presidente 

 

 

 

Ildo Dal Sóglio 

Vereador 1º Secretário 
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