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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, Leandro Somacal, 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: Boa noite a todos. Invocando o nome de Deus, declaro aberta 

a Sessão Solene em homenagem à Semana Farroupilha e Outorga da Medalha Mérito 

Farroupilha 2016. Inicialmente, a Câmara Municipal de Vereadores de Farroupilha, 

agradece e saúda as autoridades aqui presentes, as entidades tradicionalistas, as entidades 

de classes, a imprensa da nossa cidade, Senhoras e Senhores presentes. Convidamos para 

fazer parte da Mesa, o Excelentíssimo Senhor Vice-Prefeito Municipal de Farroupilha 

Pedro Evori Pedrozo. Convido também, o Coordenador do Acampamento Farroupilha, o 

Senhor Rodrigo dos Santos para que faça parte da Mesa. Convido a todos, em sinal de 

respeito, para ouvirmos a execução do Hino Nacional Brasileiro. (Execução do Hino 

Nacional Brasileiro). No mês de setembro, é feita a leitura de um trecho da Bíblia. Convido 

o Vereador Fabiano André Piccoli para que proceda com a leitura do trecho da Bíblia. 

VER. FABIANO ANDRÉ PICCOLI: “Apocalipse 12:1-8. Depois, apareceu no céu, um 

grande sinal: uma mulher vestida de sol, com a lua debaixo dos seus pés e uma coroa de 

doze estrelas sobre a sua cabeça. Estava grávida e aclamava com dores de parto e sofria 

tormentos para dar à luz. Foi visto ainda, outro sinal no céu: era um grande dragão 

vermelho, que tinha sete cabeças e dez pontas e nas suas sete cabeças, sete diademas. A sua 

cauda arrastou a terça parte das estrelas do céu e precipitou-as na terra. Depois, o dragão 

parou diante da mulher que estava para dar à luz, afim de devorar o seu filho, logo que ela 

o tivesse dado à luz. Ora, ela deu à luz um filho varão, que havia de reger todas as gentes 

com vara de ferro e o seu filho foi arrebatado para Deus e para o seu trono. A mulher fugiu 

para o deserto, onde tinha um retiro que Deus lhe havia preparado, para aí a sustentarem 

durante mil duzentos e sessenta dias. Amém. ” 

PRES. RAUL HERPICH: Obrigado Vereador Fabiano André Piccoli. Nessa Sessão, 

além de homenagearmos a Semana Farroupilha, vamos fazer a entrega da Medalha e 

também do Certificado Mérito Farroupilha 2016 da Câmara Municipal de Vereadores para 

as pessoas que contribuíram para o desenvolvimento do tradicionalismo em Farroupilha. 

Os homenageados desta noite são: Gilberto Nienov, Adriel Somacal, Devilda Biazoli, 

Antônio Valdecir da Costa e Oneide de Souza Rosa. Nesta noite, um Vereador por cada 

bancada fará o uso da palavra para fazer a homenagem para a Semana Farroupilha. 

Inicialmente, convido o Partido dos Trabalhadores – PT, para que faça o uso da Tribuna. 

Com a palavra, Vereador Ildo Dal Soglio. 

VER. ILDO DAL SOGLIO: Senhor Presidente Raul Herpich, Senhor Vice-Prefeito 

Pedro Evori Pedrozo, representando o Prefeito Municipal Doutor Claiton Gonçalves, os 

demais aqui presentes, Senhores Vereadores e Vereadoras, meu companheiro de bancada, 

no qual eu agradeço, o Fabiano André Piccoli, por me dado esta oportunidade. Gostaria de 

cumprimentar também os homenageados desta noite. Gaúchos e gaúchas aqui presentes, 
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prenda e peões, sejam todos bem-vindos, porque todos nós temos orgulho de sermos 

gaúchos. Eu gostaria de saudar, além das autoridades já citadas, os homenageados de hoje: 

Devilda Biazoli (CTG Ronda Charrua), Adriel Somacal (CTG Piquete Querência 

Farroupilha), Gilberto Nienov (CTG Chilenas de Prata), Antônio Valdecir da Costa (CTG 

Rancho de Gaudérios) e Oneide de Souza Rosa (CTG Aldeia Farroupilha). Quero dizer que 

para mim é uma grande satisfação poder estar aqui e falar em nome do Partido dos 

Trabalhadores, neste dia em que a Câmara de Vereadores, na qual representa o povo de 

Farroupilha, saiu de seu local restrito e participa ativamente da nossa comunidade. Existem 

os que dizem que com o passar dos anos temos deixado as tradições de lado, que as 

comemorações da Semana Farroupilha não têm o mesmo sabor dos tempos de infância, 

mas eu não acredito que seja assim. Quando chega o mês de setembro, é inevitável não ser 

contagiado pelas cores da nossa bandeira, pelo vermelho, o verde e o amarelo. 

Inevitavelmente, iniciam-se os preparativos para as comemorações do dia 20 de setembro, 

data em que se comemora o dia em que os Farrapos em 1835, sendo o episódio mais 

relevante da história do nosso Estado. A Semana Farroupilha é um momento especial de 

culto às tradições gaúchas, transcendendo o próprio Movimento Tradicionalista Gaúcho. 

Ela envolve praticamente toda a população do Estado, se não fisicamente nos locais 

organizados para festejos, participando das atividades do comércio, dos serviços públicos e 

das instituições financeiras ou das indústrias, mas com muito amor e com muita felicidade 

por ter nascido neste chão e de honrar as nossas culturas tradicionalistas. Foi a partir dessa 

revolta republicana que definimos as diretrizes da nossa identidade política, contribuindo 

de forma decisiva para a formação do Estado Brasileiro. Aqui eu quero também fazer um 

parêntese e dizer que não é somente na questão política, mas também cultural em que nós 

tivemos grandes nomes da nossa história, como o Escritor Monteiro Lobato, que escreveu 

os seus livros em tempos longínquos. Cito também, a música como cultura de pessoas 

como Teixeirinha, Gildo de Freitas, Honeyde Bertussi e tantos outros, que já partiram na 

instância do céu, mas deixaram um legado de uma tradição que vem construir de uma 

formação familiar mais adequado dentro da nossa cultura, de um sentimento de irmandade 

junto as nossas pessoas, a nossa família, os nossos vizinhos e o nosso povo em si. Então 

iniciam-se os preparativos para as comemorações do dia 20 de setembro, data em que se 

comemora o dia em que os Farrapos, em 1835, iniciaram a sua revolta contra o governo 

Imperial do Brasil. A Semana Farroupilha é uma homenagem a todos aqueles que lutaram 

neste importante evento histórico do nosso estado, em busca de um futuro melhor para si e 

seus descendentes. Este Rio Grande do Sul, que amamos e que honramos, é um Estado que 

construiu sua história sobre os brados de liberdade e de autonomia. O povo gaúcho jamais 

abre mão de lutar por seus ideais e queremos que está ideologia se espalhe, fazendo 

germinar nesta brava terra, a semente do progresso. O nosso Rio Grande está de parabéns 

por sua bela história e pelas suas conquistas. As homenagens, como esta Sessão Solene, 

dão vida ao passado e realçam os ideais Farroupilhas e é dedicada a essas pessoas, sejam 

elas fundadores, sócios e fiéis seguidores do tradicionalismo que estão aqui presentes, que 

tornam os CTGs da cidade de Farroupilha, conhecidos nacionalmente. Os Centros de 

Tradições Gaúchas cumprem, com civismo e dedicação, a tarefa de manter acesa a fogueira 

das tradições, criando o chão rio-grandense em outras terras. Visando o congraçamento, as 

amizades e a retomada da consciência dos valores morais, os CTGs auxiliam na construção 

uma sociedade mais justa e igualitária para quem hoje está vivendo e também para as 

gerações que irão vir daqui a alguns anos. Enfim, devemos continuar comemorando sim, 
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relembrando os farrapos que marcaram profundamente a nossa história. Lutaram por 10 

anos e não foram poucos os que acabaram morrendo na defesa de um Estado livre e 

independente. Nos deixam viva ainda hoje, a necessidade de lutar por liberdade, 

participação e principalmente, responsabilidade política. Eu tenho orgulho de cultuar as 

tradições e reviver os princípios construídos ao longo da nossa história. Eu agradeço 

novamente aos meus colegas Vereadores, aos homenageados por participar, a todo esse 

povo presente e também ao meu colega Vereador Fabiano André Piccoli, por me dado esta 

oportunidade de homenagear este povo gaúcho que muito contribui por Farroupilha, pelo 

Rio Grande do Sul e pela nossa Nação Brasileira. Muito obrigado. 

PRES. RAUL HERPICH: Obrigado Vereador Ildo Dal Soglio. Convido o Partido da 

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. Eu quero 

cumprimentar o nosso Presidente da Câmara de Vereadores, Raul Herpich. Eu tenho uma 

alegria imensa de estar nesta tribuna representando o meu partido chamado REDE 

Sustentabilidade e é em nome de todos os nossos integrantes da REDE, que eu 

cumprimento o Senhor Vice-Prefeito Pedro Pedrozo, o qual está representando neste ato, o 

nosso Prefeito Municipal Claiton Gonçalves. Eu quero cumprimentar os colegas 

Vereadores, a Vereadora, os CTG’s, os piquetes, as escolas, as instituições, as entidades e 

empresas aqui representadas, bem como as famílias, que aderem aos festejos de nossa 

grande Farroupilha, que se juntam as comemorações dessa revolução e que reacendem o 

orgulho de ser gaúcho. Claro que quando a gente fala desse movimento, todos falamos a 

mesma linguagem, mas a gente não pode realmente, no momento que a gente usa a 

Tribuna, esquecer de tantos anos que se passaram, mas que o nosso território continua 

reafirmando, com júbilo e glória, esse movimento épico que quando chega o mês de 

setembro, a gente já lembra as cores que são o amarelo, o vermelho e o verde. E em todos 

os cantos do Rio Grande existem organizações que celebram este grande ato, onde os 

Farroupilhas negociaram uma paz honrosa e tiveram as suas reivindicações atendidas. Esta 

comemoração é de todos os gaúchos, de todas as regiões e classes sociais, até os que hoje 

vivem em outros países, tenho certeza que comemoram com orgulho a tradição de ser 

gaúcho. Temos a história de pessoas que se mantiveram firmes na busca de construir um 

Rio Grande mais digno e mais justo, porque o nosso estado é livre e independente. Temos 

nossa cultura, a nossa bandeira e o nosso hino que cantamos com tanta emoção, onde 

deixamos claro a definição do que é ser gaúcho. Sabemos nós, que o solo gaúcho não foi 

outorgado gratuitamente, mas sim através da luta, onde está enraizada a consciência 

tradicionalista. Temos hoje, uma expressão muito forte, visível não apenas na vitalidade 

dos Centros de Tradição Gaúcha, na música nativista, no churrasco e no mate, mas sim no 

modo de ser gaúcho, na fibra, na coragem e na determinação do nosso povo. Enfim, nós 

devemos continuar comemorando sim, relembrando os farrapos que marcaram 

profundamente a nossa história. Já disse o nosso colega, o Vereador Ildo Dal Soglio, que a 

luta perdurou por 10 anos e deixa viva ainda hoje a necessidade de lutar por liberdade, 

participação e principalmente, na grande responsabilidade política, defendendo os 

princípios de legalidade, de verdade, de igualdade e de honestidade. Isso é o que nós temos 

que defender, quando se fala na classe política. As homenagens, como esta Sessão Solene 

de hoje, são vida, vida que faz a gente relembrar o passado, mas que realçam os ideais 

Farroupilhas, para que sejamos verdadeiros no nosso legado e na nossa vida pública. A 
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nossa Cidade de Farroupilha, Vice-Prefeito Pedro Pedrozo, é privilegiada por ter o nome 

sagrado desta tradição gaúcha, onde ano após ano, revivemos os costumes, a tradição e o 

autêntico espírito gaúcho, onde o objetivo é de contar a história dos heróis Farroupilhas, os 

inesquecíveis Antônio de Souza Neto, Giuseppe Garibaldi, João da Silva Tavares, Anita 

Garibaldi, Vasco Alves Pereira, David Canabarro, Tobias da Silva, cabo Rocha e Bento 

Gonçalves. Assim como hoje, nesta Sessão, estamos homenageando grandes 

personalidades do tradicionalismo, estamos homenageando o Gilberto Antônio Nienov 

(CTG Chilenas de Prata), o Oneide de Souza Rosa (CTG Aldeia Farroupilha), o Antônio 

Valdecir da Costa (CTG Rancho de Gaudérios), o Adriel Somacal (CTG Piquete Querência 

Farroupilha) e a Devilda Marmentini Biazoli (CTG Ronda Charrua), esta grande dama, nós 

queremos dar os parabéns a todos vocês. Vocês realmente nos mostram o que é ser gaúcho, 

nos representam nesta tradição, realmente sabem o que é dizer “eu sou gaúcho”. Nós 

apenas estamos aqui falando, mas quem nos representa em todo esse estado, são vocês. 

Onde vive um gaúcho neste mundo de meu Deus, ele também está comemorando a Semana 

Farroupilha com o mesmo orgulho e respeito. Eu quero deixar um abraço bem pinchado a 

todos vocês. Viva a Semana Farroupilha! Viva o Rio Grande! Muito 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: Senhor Presidente Vereador Raul Herpich, Vice-Prefeito 

Pedro Pedrozo, Coordenador deste belo acampamento, o Rodrigo dos Santos, parabéns, 

colegas Vereadores e Vereadoras, Senhores Secretários Municipais aqui presentes, um 

cumprimento todo especial aos Grupos Tradicionalistas e aos CTG’s aqui presentes nesta 

noite fria, mas os gaúchos e as gaúchas não se entregam. Aos homenageados que recebem 

nesta noite, a Medalha Mérito Farroupilha: Adriel Somacal, Devilda Biazoli, Gilberto 

Nienov, Antônio Valdecir da Costa e Oneide de Souza Rosa. Aos Presidentes das 

Entidades, autoridades, imprensa, Senhoras e Senhores. Existem os que dizem que com o 

passar dos anos temos deixado as tradições de lado, que as comemorações da Semana 

Farroupilha não têm o mesmo sabor dos tempos de infância. Não acredito que seja assim, 

pois quando chega o mês de setembro, Vice-Prefeito Pedro Pedrozo, é inevitável não ser 

contagiado pela nossa bandeira, que traz as cores: verde, vermelho e amarelo. São poucos 

os estados brasileiros que celebram suas datas cívicas com tamanha mobilização e paixão. 

Comemoração com unanimidade regional, a Semana Farroupilha congrega a todos os 

cidadãos, gaúchos e gaúchas de todas as regiões e classes sociais, até os que hoje vivem em 

outros lugares do Brasil e, porque não, do mundo. A maneira como foi conquistado o solo 

brasileiro, no extremo sul do país, determinou modos de vida e valores singulares, em 

grande parte diversos daqueles cultivados em outras regiões. O reviver da história, o 

relembrar do passado e o recuperar a própria memória, a cada ano repetido na Semana 

Farroupilha, tem assegurado a manutenção da forte identidade gaúcha. Essa volta às 

origens tem produzido sucessivas gerações de homens de bem, que tanto têm contribuído 

para o desenvolvimento do Brasil, do nosso estado e da nossa cidade, com o seu trabalho 

em todos os setores da vida. O tradicionalismo tem hoje uma expressão forte, visível não 

apenas na vitalidade dos Centros de Tradição Gaúcha, na música nativista, no churrasco e 

no mate, mas sim no modo de ser do gaúcho, na fibra, na coragem e na determinação do 

nosso povo. Nesta homenagem, em nome do partido progressista, eu reverencio os bravos 

Farroupilhas que, criaram a autêntica identidade gaúcha. Um abraço a todos. Viva a 
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Semana Farroupilha! Viva o Rio Grande do Sul! Viva a nossa Farroupilha! Muito 

obrigado. 

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

Movimento Democrático Brasileiro – PMDB, para que faça uso da Tribuna. Com a 

palavra, Vereador João Reinaldo Arrosi. 

VER. JOÃO REINALDO ARROSI: Excelentíssimo Senhor Presidente da Câmara de 

Vereadores, Raul Herpich. Senhor Vice-Prefeito Pedro Pedrozo, Senhoras e Senhores 

Vereadores. Uma referência toda especial a todos os representantes de entidades 

tradicionalistas locais e regionais aqui presentes. Aos agraciados com a Medalha Mérito 

Farroupilha 2016, a Senhora Devilda Biazoli do Ronda Charrua, Adriel Somacal do 

Piquete Querência Farroupilha, Gilberto Antônio Nienov do Chilenas de Prata, Antônio 

Valdecir da Costa (Antoninho) do Rancho de Gaudério e o Oneide de Souza Rosa do 

Aldeia Farroupilha, demais autoridades, imprensa, Senhoras e Senhores. Inicialmente, eu 

quero agradecer aos meus colegas da bancada do PMDB: José Mário Bellaver, Maristela 

Rodolfo Pessin, Arielson Arsego e Juvelino de Bortoli, pela oportunidade de usar esta 

Tribuna em um momento tão especial. A Semana Farroupilha ganhou destaque no Estado e 

na região, ao reunir, neste acampamento, o melhor de nossas tradições, representadas aqui 

pelas atividades desenvolvidas diariamente, como as músicas nativistas, as danças 

tradicionais e nossa farta gastronomia. Além disso, a participação da população nestas 

atividades e nas apresentações artísticas tem se tornado um marco neste evento, reunindo 

milhares de pessoas durante os dias de acampamento. É maravilhoso podermos, mais uma 

vez, reunir as entidades tradicionalistas e a comunidade em geral para celebrarmos a data 

mais importante da história de nosso Estado, a Semana Farroupilha. Mantendo vivo, desta 

forma, os ideais e as tradições legados de nossos antepassados, que há mais de um século 

são motivo de orgulho e satisfação para todos nós. Farroupilha e as tradições gaúchas têm 

muito em comum. Embora aqui seja uma terra colonizada por italianos, as tradições 

gaúchas estão muito presentes. Está em Farroupilha um dos mais antigos CTG’s do Estado, 

o Ronda Charrua, fundado nos anos de 1950 e que até hoje está firme cumprindo a sua 

missão. Em 2001, não podemos esquecer, o Prefeito na época, Bolivar Pasqual, instituiu 

esta grande festa, a Semana Farroupilha e também tivemos, como coordenador dessa 

campanha, o Iano que vejo aqui se fazendo presente nesta grande festa. Ainda no campo do 

tradicionalismo, Farroupilha sediou, a partir de 1985, na gestão do Prefeito Wilson 

Cignachi, por muito anos o Festival Gaúcho de Arte e Tradição, o FEGART, o maior 

evento no campo da arte e tradição da América do Sul. Milhares de pessoas vinham a nossa 

cidade anualmente para participar deste evento, palco dos mais renomados artistas 

amadores do estado, em todas as áreas. E todos esses gaúchos e gaúchas vinham a 

Farroupilha com muita alegria, para participar do grande evento e receber o carinho dos 

farroupilhenses. Este povo que sabe reconhecer a importância daquilo que canta, que 

reconhece e dignifica pela cor do lenço, que é capaz de compreender o valor cultural de 

uma roda de chimarrão, que leva a mão ao peito enquanto canta seu hino porque, com ele, 

sabe que conta a história de todos nós! Por tudo isso, nos orgulhamos de proporcionar à 

nossa comunidade mais esta oportunidade de festejar a Semana Farroupilha, defendendo 

com orgulho os princípios que nortearam aquele grande movimento e que ainda ecoam em 

todos os pagos de nosso Rio Grande do Sul. Orgulho de ser Gaúcho. Muito obrigado e que 

Deus abençoe a todos. 
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PRES. RAUL HERPICH: Obrigado Vereador João Reinaldo Arrosi. Convido o Partido 

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

Leandro Somacal. 

VER. LEANDRO SOMACAL: Boa noite a todos, representando a Bancada do PSB, 

nessa Sessão Solene em homenagem à Revolução Farroupilha, eu gostaria de 

cumprimentar o Senhor Presidente Raul Herpich, o Senhor Vice-Prefeito Municipal, 

representando o nosso Prefeito Claiton Gonçalves, o Pedro Pedrozo. Quero cumprimentar 

os demais Vereadores e Vereadoras aqui presentes, cumprimentar o Vereador Rudmar 

Élbio da Silva, quero lhe agradecer por me permitir usar a palavra em nome do PSB, 

Secretários Municipais aqui presentes e demais autoridades, imprensa, familiares e eu 

quero cumprimentar de forma muito calorosa os nossos homenageados desta noite: a 

Senhora Devilda Biazoli que representa o CTG Ronda Charrua, o Adriel Somacal do 

Piquete Querência Farroupilha e que traz o mesmo sobrenome que o meu, o Gilberto 

Nienov do Chilenas de Prata, o Antônio Valdecir da Costa do Rancho de Gaudérios e o 

Oneide de Souza Rosa do Aldeia Farroupilha, em nome de vocês saúdo a todas as 

autoridades tradicionalistas e seus familiares que se encontram aqui presentes nesta noite. 

Senhor Presidente, entre tantas palavras que eu gostaria de mencionar para expressar o meu 

sentimento nesta noite, eu escolhi uma: “Orgulho”. Orgulho de ser quem eu sou, de ser 

gaúcho, orgulho da minha história, da bravura e da garra do povo ao qual pertenço.  Depois 

de anos de batalhas cruéis, sofrimento, dor e hombridade, o nosso legado Farroupilha nos 

proporcionou vivermos entre os Estados mais politizados do Brasil. É por isso que eu 

acredito que investir na nossa cultura e na nossa tradição gaúcha, é de fundamental 

importância, Vice-Prefeito Pedro Pedrozo, por isso o valor do mérito que vocês estão 

recebendo hoje. Homenageados, sintam orgulho de vocês mesmos, pois esta Casa 

Legislativa sente orgulho de tê-los como homenageados. Vocês sintetizam as virtudes e as 

qualidades que exaltamos nesta noite. Senhoras e senhores, em nossas veias corre um 

sangue aguerrido e bravo. Somos Gaúchos, somos rio-grandenses. Farroupilha reconhece 

as suas contribuições para a nossa tradição. Parabéns! E continuem sendo os peleadores 

que são. Para encerrar, eu agradeço novamente ao Vereador Rudmar Élbio da Silva, por ter 

me concedido o privilégio da palavra nesta noite. Em nome da família PSB, parabéns a 

todos os homenageados, parabéns a todos por tê-los como nossos homenageados. Obrigado 

e boa noite. 

PRES. RAUL HERPICH: Obrigado Vereador Leandro Somacal. Convido o Partido 

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

Lino Ambrósio Troes. 

VER. LINO AMBRÓSIO TROES: Inicialmente, eu quero saudar as Vossas Excelências 

gaúchos e gaúchas presentes nessa cerimônia. Excelentíssimo Senhor Presidente Raul 

Herpich, quero saudar os demais colegas Vereadores, o Vice-Prefeito Pedro Pedrozo que 

neste ato está representando o Prefeito Claiton Gonçalves, quero saudar o Rodrigo dos 

Santos, que organiza este evento de uma forma muito interessante e maravilhosa. Quero 

saudar os Funcionários Municipais, os Servidores do Legislativo, a imprensa, demais 

autoridades, principalmente os policiais que estão aqui presentes, Senhoras e Senhores. Era 

o ano de 1835, quando um grupo liderado por Bento Gonçalves resolveu adentrar em Porto 

Alegre e tomar, na Ponte da Azenha, as tropas Federativas, aí tudo começou, quantas 

dificuldades, quantas adversidades o povo do Rio Grande caminhou por esses 10 anos. 

Prenderam o nosso líder, levaram Bento Gonçalves para a Bahia, ele encontrou um jeito de 
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sair, aí voltou e a nossa história se perpetua até hoje. Um grupo de estudantes, meus caros 

jovens presentes, lá do Colégio Júlio de Castilhos, liderado por Paixão Côrtes, Luiz 

Menezes e outros, resolveram pegar toda essa beleza da história do Rio Grande e 

transformá-la em algo que se perpetuasse pela vida e pelos tempos afora, aí se criou o 

primeiro Centro de Tradições Gaúchas, denominado CTG 35 de Porto Alegre. Nós temos 

nessa caminhada de história dos Centros de Tradições, alguns exemplos de bravura, 

trabalho sério, abnegação, educação e proposições muito positivas. Nós temos alguns 

CTG’s e os nossos aqui de Farroupilha são exemplo, que vão para outros municípios, 

estados ou países em uma representação máxima da nossa história, por isso tudo nós somos 

felizes e alegres para poder homenagear os representantes nesta noite, dos nossos CTG’s, 

pessoas que não tem preguiça ou medo de dizer: “Eu sou Farroupilha”. Em 1934, quando 

emanciparam a nossa cidade, a nossa velha Nova Vicenza, resolveu Flores da Cunha, dar-

nos o presente da denominação Farroupilha, em homenagem aos 100 anos da história de 

Revolução Farroupilha. Isso tudo é motivo de alegria. Eu quero cumprimentar a todos 

aqueles se dedicam de forma brava nos CTG’s, levando a tradição do Rio Grande e eu 

recomendo que liguem na RBS TV nesse final de semana, porque sábado parece que vai 

ter uma demonstração clara do que são capazes os nossos CTG’s. Portanto, eu quero 

homenagear e dizer do meu orgulho de ser Farroupilha, de participar e conviver com os 

Senhores no dia a dia, quero agradecer o Senhor Presidente Raul Herpich e o meu colega 

de Partido, o Paulo Roberto Dalsochio, por me oportunizar a usar a Tribuna nesta noite. Eu 

quero dar os meus parabéns a todos os nossos homenageados, vocês são o ícone da 

história, e do tradicionalismo da nossa cidade. Parabéns, sucesso a todos aqueles que no dia 

a dia tiram um pouco do seu tempo para enaltecer aqueles valores que nós encontramos no 

nosso Hino: “Mostremos valor constância, nessa nossa ímpia e justa guerra”, porque a 

nossa guerra não necessita de canhões e espadas, a nossa guerra é de cultura, conhecimento 

e valores, isso nós temos, cantemos com fé o nosso Hino, pois ele é uma demonstração 

clara da nossa capacidade, de nós vencermos com a adversidade de toda a ordem que nós, 

no dia a dia temos que conviver. Parabéns aos homenageados, aos CTG’s e a todos os 

gaúchos e gaúchas. 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: Boa noite, Senhor Presidente Raul Herpich, nosso líder 

maior da Casa Legislativa, a Casa do povo de Farroupilha, em seu nome quero estender os 

meus cumprimentos a todos os Vereadores, colegas parlamentares. Um cumprimento todo 

especial ao nosso querido Vice-Prefeito Pedro Pedrozo, em seu nome cumprimentar toda a 

equipe que não mediu esforços para que esta semana que nós comemoramos a Semana 

Farroupilha, possamos estar aqui reunidos com a nossa família, com amigos neste 

momento tão especial, em nome do “Tibica”, o Rodrigo dos Santos, líder maior desse 

acampamento e representante de toda a organização que fez parte e aqui está com a sua 

equipe, eu quero parabeniza-los e dizer que no momento em que a economia do nosso país 

passa por momentos de carência de uma crise que está longe de ir embora, o nosso 

município não mede esforços para que essa festa tão importante pudesse estar acontecendo 

a cada um e a cada lar. Eu quero agradecer, Pedro Pedrozo, em seu nome e em nome do 

nosso Prefeito Doutor Claiton Gonçalves, por estar aqui nos ajudando e dando está alegria 

a este povo tão querido que é de Farroupilha. Quero cumprimentar a todos os nossos 
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acampados nesta noite que estão aqui dando um brilho especial para essa festa, os CTGs, 

cada Rancho, cada Piquete, quero dar um abraço quebra costela especial para cada um e a 

cada uma, cada gaúcho e cada prenda que vem aqui embelezar esse evento, cumprimentar 

a nossa Brigada Militar e toda a parte da Segurança Pública que dá segurança para que nós 

possamos estar aqui com a nossa família. É um prazer muito grande estar aqui, em nome 

do PSD, em nome de nós farroupilhenses, passar esta homenagem, alguns líderes que 

representam os nossos CTG’s aqui de Farroupilha, em nome do Antônio, do Adriel, da 

Devilda, do Oneide e do Gilberto, que são os nossos 5 agraciados do Mérito Farroupilha. 

Eu quero estender a todos vocês este momento que celebra as tradições gaúchas do nosso 

Estado, é uma alegria saber que Farroupilha é destaque no nosso Estado, os nossos CTG 

sendo homenageados, o Ronda Charrua participando do Festival Farroupilha com o 

Desafio Farroupilha que já está indo para as finais. Parabéns a cada um que faz desta tão 

importante tradição, acima de tudo a tradição que leva a alegria a cada casa e a cada lar. 

Ser gaúcho não é apenas vestir na Semana Farroupilha, a sua pilcha, gaúcho não é ser 

grosso, Pedro Pedrozo, ter botas, esporas e mango, usar lenço, chimango atado frouxo no 

pescoço e andar fazendo alvoroços, comprando qualquer parada, gaúcho é ser idealista, 

pelear só por conquistas em defesa da terra amada. Eu me despeço desejando a todos, 

Presidente Raul Herpich e queridos gaúchos e prendas, nesta noite fria, mas que dentro do 

coração de cada um há o calor da nossa terra amada. Muito obrigado, boa noite e boas 

festas para todos nós. 

PRES. RAUL HERPICH: Obrigado Vereador Sedinei Catafesta. Neste momento, eu 

quero convidar e já cumprimentar o Coordenador do Acampamento Farroupilha, Rodrigo 

dos Santos, para que faça uso da Tribuna e esse cumprimento é extensível a todos os que 

participaram da construção e da organização desse evento. 

COORD. RODRIGO DOS SANTOS: Boa noite a todos, sejam bem-vindos ao nosso 

acampamento na Farroupilha Bem Gaúcha. Saúdo o nosso Presidente da Câmara de 

Vereadores Raul Herpich, o nosso Vice-Prefeito Pedro Pedrozo, os nossos Vereadores, 

nossa saudação também a todos os nossos homenageados da noite, o nosso amigo Gilberto, 

me permita chamá-lo de “Antoninho” do CTG Rancho de Gaudérios, a Devilda Biazoli do 

Ronda Charrua, o Adriel Somacal do Piquete Querência Farroupilha e o nosso amigo 

Oneide do CTG Aldeia Farroupilha. Primeiro, eu quero, Pedro Pedrozo, agradecer a 

Administração Municipal de Farroupilha, em nome do nosso Prefeito Claiton Gonçalves, 

em nome do nosso Vice-Prefeito Pedro Pedrozo, o meu parceiro Tiago Ilha, coordenador 

do nosso acampamento nas edições anteriores, pela oportunidade de poder seguir adiante 

neste trabalho que foi iniciado lá atrás com o nosso parceiro Iano, seguido pelo Muller e a 

gente vem aprendendo e aperfeiçoando cada vez mais, porque é natural que a gente evolua. 

Eu quero agradecer em especial também aos nossos patrocinadores, em um ano muito 

difícil, onde a gente correu um sério risco de cancelar o nosso evento, mas Farroupilha 

seguiu firme no rumo e conseguimos manter a nossa Semana Farroupilha de pé. Eu quero 

agradecer especialmente a nossa Grendene, a Tramontina, a todos os nossos apoiadores, 

Saindo A Cavalo, Cervejaria Favorita, Hotel Di Capri, a nossa Brigada Militar, Corpo de 

Bombeiros, Sesi Fecomércio RS, Sesc, Reginato Bebidas, Erva-Mate Cultivada, Ferragem 

Debiasi, Estúdio Recanto, ConnectNet, as entidades do nosso município, o CTG Aldeia 

Farroupilha, Chilenas de Prata, Ronda Charrua, Rancho de Gaudérios, Piquete e Herança 

Farroupilha. Ao nosso produtor cultural também do nosso evento, em nome do Anderson 

parceiro, AM9 Produções. Eu quero especialmente, agradecer a toda a nossa equipe de 
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trabalho que não mediu esforços para que a gente conseguisse realizar o nosso evento. Ao 

nosso Gabinete, Pedro Pedrozo, que sempre nos deu todo o suporte, Secretaria de 

Habitação, Secretaria de Obras, Secretaria de Agricultura, a ECOFAR, a nossa equipe de 

palco, que desde o dia de ontem, iniciamos os trabalhos da nossa Farroupilha Bem Gaúcha 

Estudantil, a minha amiga Moraliza Busetti, o parceiro Rafael Crippa, quero também 

agradecer a minha parceira Clariana, meu braço direito nessa jornada, que eu muito mais 

aprendi com ela nesse condução e vamos levando adiante este nosso trabalho. Eu quero 

cumprimentar e parabenizar os nossos homenageados citados já no protocolo, que levam a 

nossa cultura e a nossa tradição por onde quer que passam e esse momento é especial, eu 

tive a honra, ano passado de estar na bancada, presenciei já o meu pai estando nesse 

momento e como é bonito a gente ser reconhecido. Meus parabéns a todos vocês. 

Finalizando, eu estendo o convite a toda a gauchada para que prestigie o nosso 

acampamento até o dia 20 de setembro, temos a programação espalhada por todo o nosso 

acampamento, grandes atrações e vamos fazer a nossa Farroupilha Bem Gaúcha até o dia 

20 de setembro. Muito obrigado, boa noite a todos e sejam bem-vindos. 

PRES. RAUL HERPICH: Obrigado Senhor Rodrigo dos Santos. Quero comunicar ainda 

aos que estão nos assistindo, que foram expedidos os convites para o Doutor Jair Lima que 

era o Conselheiro Benemérito do MTG e ao Major Becker para fazer parte da Mesa, 

infelizmente não puderam estar presentes, fica então registrado aqui que os convites foram 

enviados. Agradecemos a todas as manifestações e nesse momento nós daremos início a 

cerimônia de outorga da Medalha e do Certificado Mérito Farroupilha aos cinco 

Tradicionalistas que muitos fizeram e ainda continuam fazendo pelo Tradicionalismo 

Gaúcho. A Medalha Mérito Farroupilha foi instituída através Decreto Legislativo nº 

070/2011 e tem a finalidade de homenagear os cidadãos, pelo reconhecimento por 

relevante atuação na preservação e na valorização do Tradicionalismo Gaúcho. Os 

agraciados de 2016 foram indicados pelas Entidades Tradicionalistas do nosso município e 

que serão nesse momento agraciados com a Medalha e com o Certificado. Convido nesse 

momento o Vereador Paulo Roberto Dalsochio para que dê início ao cerimonial de outorga 

da Medalha Mérito Farroupilha, onde fará a leitura do currículo de cada homenageado e 

após a outorga, o homenageado fará o uso da palavra e esse Presidente fará a entrega da 

Medalha e o Senhor Vice-Prefeito Pedro Pedrozo, fará a entrega do Certificado Mérito 

Farroupilha. Com a palavra, Vereador Paulo Roberto Dalsochio. 

VER. PAULO ROBERTO DALSOCHIO: Senhor Presidente Raul Herpich, em nome do 

qual quero saudar todos os nossos colegas Vereadores. Senhor Pedro Pedrozo, Vice-

Prefeito, representando nesse momento o nosso Prefeito Municipal. Tibiquinha, se assim 

me permitir, Tibica, você sabe que a fruta não cai longe do pé, o Tibiquinha está aí, em seu 

nome quero saudar todos os demais presentes. Dando prosseguimento a solenidade, 

convidamos nesse momento para que receba a Medalha Mérito Farroupilha das mãos do 

Vereador Presidente Raul Herpich e do Certificado Mérito Farroupilha das mãos do Senhor 

Vice-Prefeito Municipal Pedro Pedrozo, a Tradicionalista Devilda Marmentini Biazoli. 

Devilda nasceu no dia 17 de dezembro de 1953, na localidade de Linha Jacinto. Em 1990, 

com incentivo de seu primo Olívio Girelli e de suas filhas Elenice e Cristiane, passou a 

fazer parte do CTG Ronda Charrua e ali iniciava a forte ligação com o tradicionalismo. 

Com o passar dos anos, muitas dificuldades foram vencidas, muitas alegrias vividas e o 

amor pela flâmula Charrua só aumentava. Sempre muito engajada, procurava auxiliar em 

tudo o que fosse necessário; fosse na cozinha, na limpeza, na torcida, na administração ou 
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na costura. Sempre fez do CTG Ronda Charrua a extensão de sua família. Conforme os 

anos foram passando, começou a agregar mais e mais responsabilidades, auxiliava as 

meninas e os meninos na preparação dos concursos de prendas e peões e se fazia presente 

nos eventos internos, regionais e estaduais. Devilda Marmentini Biazoli, Mérito 

Farroupilha 2016. 

SENHORA DEVILDA MARMENTINI BIAZOLI: Primeiro, eu gostaria de dar boa 

noite. Em nome de todos os Vereadores, saúdo o Senhor Presidente da Câmara de 

Vereadores, Raul Herpich, da mesma forma o nosso Senhor Pedro Pedrozo, Vice-Prefeito, 

minhas saudações tradicionalistas. Em nome da autoridade máxima de nossa Região, o 

Coordenador da 25ª Região Tradicionalista, Senhor Raul Teles, hoje aqui representado pela 

Senhora Elenice Girelli, nesse Acampamento Farrapo. Na pessoa da patroa de minha 

querida entidade, a Senhora Liane Tronco, saúdo toda a patronagem e associados do CTG 

Ronda Charrua. Hoje é uma noite muito especial, cheia de encantos e muita alegria. 

Receber tal presente foi realmente surpreendente e emocionante. Há anos me dedico por 

amor a esta causa tão nobre, sem nunca esperar nada em troca. Essa minha trajetória, eu 

devo a pessoas muito queridas que fazem parte da minha história, muitos passaram por ela, 

mas infelizmente não será possível citar todos, por isso, escolhi alguns para que 

representem todos os que de uma forma ou outra me ajudaram a chegar até aqui. No ano de 

1991, meu primo e sempre amigo Olivo Girelli, sua esposa Santa e suas filhas Elenice, 

Cristiane e Josi convidaram minha filha Silvia para participar de um rodeio na cidade de 

Capão da Canoa e aí seria o início dessa trajetória. Conhecemos pessoas fantásticas que 

nos convidaram para um chimarrão e para nos sentirmos em casa, foi o Noivar e a Marília 

Pessin, patrões da época que nos ensinaram muitas coisas! Foi assistindo um ensaio e outro 

que fomos nos apaixonando por tudo isso. Acredito que hoje, recebo esta medalha pelas 

coisas lindas que ajudei a construir, mas nunca andei sozinha, errei, me descontrolei, parei, 

respirei, refleti e realizei. Nunca hesitei em pedir ajuda e foi assim que fomos construindo 

respeito e carinho. Foi assim que olhamos para o futuro e conseguimos realizar, foi com a 

ajuda de muitas mãos, cozinheiros, churrasqueiros, coordenadoras, pais, amigos, foi com 

os professores, como o Mateus que eu vi crescer dentro daquela casa. O Gil e a Ana, com 

quem aprendi e aprendo muito até hoje. Hoje, o nosso CTG tem a 6˚ Melhor invernada 

Mirim, a 6˚ Melhor Invernada Juvenil e a 3˚ Melhor Invernada Adulta de nosso estado. 

Somos uma entidade grande e guerreira, estamos no final do Desafio Farroupilha, mas eu 

devo tudo o que sei aos meus queridos pais, o Senhor Jandir e a Dona Maria, que desde 

muito cedo me incentivaram que devemos ajudar para ser feliz. Aos meus irmãos Valduir e 

Itacir, minhas cunhadas e os meus sobrinhos, muito obrigado! Minhas amigas costureiras, 

meu amigão Rafael, família Tisott, Zé e Lore, muito obrigado. Aos amigos que mesmo 

anonimamente sempre me auxiliaram quando precisávamos de ajuda para chegar nos 

nossos objetivos, minha eterna gratidão. Minha alegria é sem tamanho e não posso deixar 

de falar em especial a estes que hoje estão aqui presentes, as minhas crianças, os meus 

jovens da invernada adulta, eu amo muito vocês, continuem trabalhando e lutando muito 

pelo nosso Ronda e nunca desistam dos seus sonhos. Aos meus filhos, a Silvia que foi o 

início de tudo, o Luciano que sempre aguentou as nossas faltas e a Su, que hoje está longe 

de corpo, mas perto de coração, que aprendeu a engatinhar, andar, falar e dançar dentro das 

paredes daquele galpão e que até hoje me acompanha nas indumentárias, muito obrigado e 

mil desculpas por ser uma mãe as vezes um pouco ausente de casa, mas cheia de amor por 

vocês e pelos filhos de coração que eu adotei. Também ao meu genro Marcelo, a Andréia e 
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ao Felipe, muito obrigado! Ao meu companheiro de luta, que nunca me deixou sozinha, 

que sempre sonhou ao meu lado e desejou que o amanhã fosse melhor que hoje, o meu 

marido. Segundo, meu muito obrigado por estar ao meu lado em todos esses momentos. 

Por fim, eu agradeço imensamente este lindo e inesquecível presente! E, gostaria de deixar 

uma mensagem a todas as mães e os pais aqui presentes. “Levem seus filhos a um CTG, lá 

vocês podem acompanhar eles, vocês vão estar junto com eles, vocês vão ver eles 

crescerem como cidadãos, eles vão aprender valor da vida, lá as portas estão sempre 

abertas e os abraços sempre calorosos. Incentivem eles. Aprender o valor da vida, lá as 

portas estão abertas os braços sempre calorosos”. Hoje, mais do que nunca, eu digo e repito 

que valeu e que vale muito a pena. Boa noite a todos e mais uma vez, muito obrigado! 

Ronda Charrua. 

VER. PAULO ROBERTO DALSOCHIO: Convidamos nesse momento para que receba 

a Medalha Mérito Farroupilha das mãos do Vereador Presidente Raul Herpich e do 

Certificado Mérito Farroupilha das mãos do Senhor Vice-Prefeito Municipal Pedro 

Pedrozo, o Tradicionalista Gilberto Antônio Nienov. Casado com Leonir Nienov, pai de 

Rodrigo e Andrigo. Em 1993, veio para a cidade de Farroupilha a procura de novas 

oportunidades. Adquiriu no Bairro Medianeira, um minimercado e seguiu atuando no ramo 

supermercadista desde então. Depois de muito trabalho e dedicação, no ano de 2000, 

inaugurou a sede própria da empresa que conta com 500m² de área. Logo após, ingressou 

na Rede Multimercados da qual faz parte até os dias de hoje. Valoriza a família, a entidade, 

relações humanas, respeito, dignidade, trabalho em equipe e voluntário que faz a diferença 

a frente das entidades. Dentro do CTG Chilenas de Prata, foi um dos sócios fundadores, 

participando sempre dos eventos realizados pela entidade e também incentivando os filhos 

a cultivar a tradição gaúcha. O CTG se sente muito agradecido pela parceria nos eventos e 

no seu dia a dia. Não medindo esforços para fornecer os produtos necessários para a 

realização de todos os eventos, especialmente durante a Semana Farroupilha. Gilberto 

Antônio Nienov, Mérito Farroupilha 2016. 

SENHOR GILBERTO ANTÔNIO NIENOV: Boa noite a todos. Eu me sinto muito 

orgulhoso e com gratidão a essa homenagem, eu quero compartilhar com a minha família 

que não pode estar presente porque estão trabalhando, a minha esposa e aos meus filhos, 

Rodrigo e Andrigo. Eu quero dizer que o esforço que a gente está fazendo é muito pouco 

para o que a nossa Entidade Tradicionalista representa. Por fim, agradecer e compartilhar, 

eu acho que o que a gente faz é pouco, pelo que a entidade representa nesse momento. 

Então, eu quero compartilhar mais uma vez com a entidade, esse Mérito que eu estou 

recebendo. Muito obrigado. 

VER. PAULO ROBERTO DALSOCHIO: Convidamos nesse momento para que receba 

a Medalha Mérito Farroupilha das mãos do Vereador Presidente Raul Herpich e do 

Certificado Mérito Farroupilha das mãos do Senhor Vice-Prefeito Municipal Pedro 

Pedrozo, o Tradicionalista Antônio Valdecir da Costa. Nascido em Palmitinho/RS e 

radicado em Farroupilha desde 1983. É sócio do CTG Rancho de Gaudérios desde 2009, 

desenvolvendo todas as suas atividades, auxiliando a Patronagem. Participa juntamente 

com seus filhos, em rodeios e eventos promovidos pelas entidades tradicionalistas. 

Trabalhou na instalação elétrica do CTG Rancho de Gaudérios. Antônio é responsável pela 

manutenção do Acampamento Farroupilha do CTG Rancho de Gaudérios, desde 2010, 

bem como o auxílio na sua construção. Participa dos eventos realizados da entidade, 

durante todo o ano e considera o Tradicionalismo uma maneira de congregar amigos e 
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familiares, sempre preservando os bons costumes. Para Antônio, importa o seu amor pelo 

Rio Grande e o imenso carinho que traz consigo na cultura gaúcha, além de prestigiar e ter 

orgulho de cada artista desta terra, na essência que cada gaúcho tem e traz dentro de si. 

Uma terra de bravos guerreiros, de heroicos soldados de um povo aguerrido, bravo e forte, 

mas acima de tudo, hospitaleiro. Antônio Valdecir da Costa, Mérito Farroupilha 2016. 

SENHOR ANTÔNIO VALDECIR DA COSTA: Obrigado a todos. Gostaria nesse 

momento de saudar ao Presidente da Câmara de Vereadores de Farroupilha Raul Herpich, 

ao Vice-Prefeito Municipal Pedro Pedrozo, representando o Prefeito Municipal, a todos os 

Vereadores presentes, ao meu amigo Tibica, que é o Coordenador do Acampamento nesse 

ano e a todos os presentes. Eu gostaria, nesse momento em que a gente relembra os nossos 

heróis Farroupilha, eu gostaria de lembrar alguém que foi herói na minha vida, o meu pai, 

já falecido, mas que me ensinou desde pequeno a ser campeiro, gostar da lida, de cavalo. 

Ele sempre foi um homem pobre, mas nos ensinou, nunca pode dar estudo para seus filhos, 

mas nos ensinou que o valor de um homem não se mede pelo dinheiro que tem, mas sim 

pela simplicidade e pela honestidade. Então, nesse momento, eu gostaria de agradecer 

também a minha mãe que sempre trouxe, juntamente com o meu pai, toda a nossa família 

para o caminho do bem, obrigado minha mãe. Eu gostaria de agradecer a todos os 

tradicionalistas, que desde o ano de 2001 eu faço parte desse acampamento e muitos 

amigos eu fiz aqui dentro. Então eu quero agradecer a todos os que contribuíram, a Brigada 

Militar que sempre esteve ao nosso lado, o Corpo de Bombeiros, todas as Patronagens dos 

CTGs, a Patronagem do Rancho de Gaudério, no qual eu faço parte, ao Luciano e o 

Douglas, aos ex Patrões, o Valdemar Busetti e a Senhora Inês, gostaria de agradecer ao 

Iano, que no ano de 2001 me convidou para fazer parte desse acampamento, muito 

obrigado, também quero agradecer ao Muller que coordenou esse Acampamento. Então, 

em nome de todos os tradicionalistas, eu só tenho que agradecer a vocês todos, e dizer 

muito obrigado, Farroupilha, por essa homenagem. 

VER. PAULO ROBERTO DALSOCHIO: Convidamos nesse momento para que receba 

a Medalha Mérito Farroupilha das mãos do Vereador Presidente Raul Herpich e o 

Certificado Mérito Farroupilha das mãos do Senhor Vice-Prefeito Municipal Pedro 

Pedrozo, o tradicionalista Oneide de Souza Rosa. Nasceu em Lagoa Vermelha em 05 de 

fevereiro de 1963 e aos quinze anos veio para Farroupilha com a família em busca de 

trabalho. Morador do recém-inaugurado Bairro São José, ajudou a fundar os primeiros 

grupos de jovens, o JUAC (Jovens Unidos a Cristo) que mais tarde com a ajuda destes 

jovens batia de porta em porta, convocando os morados para reunião na intenção de formar 

a primeira associação de moradores de Farroupilha. Atualmente, é morador do Bairro 1º de 

Maio, há 22 anos. Trabalha na empresa ITM, há 34 anos, aonde atua como supervisor de 

produção. Casado com Lucilda Gasperin Rosa e desta união tiveram uma filha, a Amanda, 

hoje com 18 anos e atual primeira prenda juvenil da entidade. Amante do tradicionalismo, 

encontrou no CTG Aldeia Farroupilha um lugar acolhedor e logo foi se achegando, onde 

foi bem acolhido. Um lugar para se divertir com a família e os amigos. E não tardou muito 

esse grupo de amigos, sentindo falta de algo mais, formaram um grupo de danças, a 

invernada veterana do Aldeia estava formada, onde obtiveram êxito em vários rodeios. 

Também participa ativamente do departamento esportivo no grupo de bochas. Fez curso 

Sisfor e avaliador de rodeio. Participante assíduo da entidade, sempre fez parte da 

Patronagem, onde em 2013 e 2014 esteve à frente como patrão. Oneide de Souza Rosa, 

Mérito Farroupilha 2016. 
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SENHOR ONEIDE DE SOUZA ROSA: Boa noite a todos. Quero saudar o Presidente da 

Câmara de Vereadores Raul Herpich, ao nosso Vice-Prefeito Pedro Pedrozo, representando 

aqui o nosso Prefeito Municipal e as demais autoridades já citadas no protocolo. Um 

agradecimento especial a minha entidade, a toda a Patronagem e toda a Família Aldeia 

Farroupilha, em especial ao casal que eu estimo muito que é o Senhor Ataíde e a Senhora 

Mari, que quando nós começamos a participar do CTG nos ensinou muito e até quando eu 

fui patrão, foi praticamente jogado como Patrão, ele me ensinou muito e tem me ensinado 

ainda, então é uma pessoa em que eu admiro muito. Toda a Família Aldeia Farroupilha, 

que realmente para nós, são uma família, é muito bom ser agraciado e ser homenageado, 

faz bem para o ego da gente, mas eu não esperava contar com isso, até eu pensei, “porque 

eu? ” Enfim, a gente aceita e agradece se alguém está nos reconhecendo com esse mérito, é 

porque a gente realmente fez alguma coisa para o movimento. Quando a gente fez alguma 

coisa, a gente não pensa nesse momento, a gente faz por amor e esse amor que a gente tem 

pelo CTG, pela tradição e quando a gente vê as nossas crianças dançando, felizes, isso nos 

dá motivo maior ainda para a gente continuar no Tradicionalismo, porque a gente sabe dos 

perigos que existem aí fora na drogadição e tudo mais, nas baladas, nada contra, mas 

dentro do CTG é um ambiente muito seguro, é um ambiente para se criar uma família e a 

minha filha foi criada dentro de um CTG, então ali eu vi que é um ambiente muito bom e 

conforme já foi citado aqui, todas as famílias deveriam ter os seus filhos criados dentro do 

CTG. É como diz o nosso Ex Tradicionalista Gildo de Freitas; “venham ver que danças 

descentes e que amigos a gente faz ali dentro. Amigos esses que eu fiz ao longo dessa 

participação do CTG são para sempre, amigos verdadeiros, amigos que quando a gente 

gosta do tradicionalismo, é uma amizade bem diferente, parceria como a gente diz, 

parceiros para sempre, quando a gente constrói uma amizade no tradicionalismo, essa 

amizade é para sempre. Então mais uma vez, para não me alongar muito, eu quero 

agradecer a minha entidade, muito obrigado a nossa Patronagem e a todos os presentes, 

muito obrigado. 

VER. PAULO ROBERTO DALSOCHIO: Convidamos nesse momento para que receba 

a Medalha Mérito Farroupilha das mãos do Vereador Presidente Raul Herpich e o 

Certificado Mérito Farroupilha das mãos do Senhor Vice-Prefeito Municipal Pedro 

Pedrozo, o Tradicionalista Adriel Somacal. Nascido em Farroupilha em 07 de fevereiro de 

1983, filho de Henrique Afonso Somacal e Salete Reolon Somacal, foi sócio e cavaleiro do 

Grupo Tradicionalista Os Farroupilhas, onde recebeu homenagem por ser o mais novo 

cavaleiro do Grupo em 1994, com apenas 9 anos de idade. Integrou o Grupo de Cavalgadas 

Tropeiro Sem Rumo, onde participou de mais de 20 cavalgadas do Litoral Norte, dentre 

outras como a Romaria de Caravaggio, Cavalgada da Serra, Cavalgada da água Doce, 

Cavalgada do Divino. Faz parte da Comissão Pro Rodeio de Farroupilha nos anos 2000 e 

2001. Estudou violão nos anos de 2002 e 2003 com o Professor Valdir Verona, integrando 

o Grupo de Bailes Eco da Coxilhas por 5 anos e o Grupo Trio Abagualado com 

apresentações nas Semanas Farroupilhas regressas. Participou ativamente de todas as 

edições da Semana Farroupilha de Farroupilha, com o Grupo GT os Farroupilhas, Grupo 

Tropeiro Sem Rumo e atualmente Piquete Querência Farroupilha, onde é Patrão do biênio 

2015/2016. Profissionalmente, é corretor de imóveis, sócio da Imobiliária Torre Ltda, 

desde 2002, formado em Direito pela Universidade de Caxias do Sul em 2011. Adriel 

Somacal, Mérito Farroupilha 2016. 
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SENHOR ADRIEL SOMACAL: Boa noite a todos, Presidente Raul Herpich, eu 

cumprimento todas as autoridades em seu nome, o nosso Vice-Prefeito Pedro Pedrozo, que 

foi o meu primeiro professor de danças tradicionalistas gaúchas no CTG Rancho de 

Gaudérios, na Invernada Mirim por um curto prazo, mas fui agraciado em um Rodeio em 

Vacaria, ganhamos um Prêmio lá na época, eu lembro que teve essa passagem. Eu quero 

agradecer a Câmara de Vereadores pela oferta dessa homenagem, é uma homenagem muito 

bonita, pois é uma homenagem que representa apenas o que a gente faz por gosto, por 

amor as tradições, então ela vem leve, suave, com muito agrado. Quero parabenizar os 

meus colegas também que foram homenageados na noite de hoje e agradecer algumas 

pessoas que sempre me incentivaram junto as tradições, principalmente a minha família, o 

meu pai, Henrique e minha mãe Salete que eu não me lembro o ano, mas foi no FEGART, 

me colocaram em cima de um cavalo onde eu tirei uma foto, foi o meu primeiro contato no 

lombo de um cavalo. Eu me identifico muito e até hoje eu faço parte de diversas 

cavalgadas, devo ter mais de 5.000 quilômetros no lombo dos cavalos, fiz muitos amigos 

pelo Rio Grande do Sul. Tive o prazer no ano de 2004, junto ao Grupo Tropeiro Sem 

Rumo, ser o grupo destaque da cavalgada Litoral Norte na capa da Zero Hora, levando a 

Bandeira do Município de Farroupilha. Foram atividades ao longo desse tempo que nos 

encheram de orgulho. Eu quero agradecer também ao meu patrão Hélio Trevisan, falecido, 

primeiro patrão do GT Os Farroupilhas, no qual eu comecei, logo após o patrão Luiz Dal 

Pizzol, que me homenageou como cavalheiro mais jovem na época, eu tinha apenas 11 

anos de idade, depois eu fiz parte do Grupo Tropeiro sem Rumo, o falecido Carlos Penso, 

fundador daquele belo grupo também. Meu professor de violão, o Valdir Verona, nunca me 

esqueço, eu estava no Santa Cruz, no Enart com o colega Davi Lorandi na época músico do 

CTG Rancho de Gaudérios, eu disse: Senhor Davi, eu quero tocar violão como você, ele 

disse: vai lá e fala com o Valdir Verona e ele vai te ensinar a tocar violão, fui lá no Valdir e 

disse: o Valdir Lorandi me mandou vir aqui, ele me disse: não ensino principiantes. Eu 

disse: o meu dinheiro não é diferente do outro, então você vai me ensinar. Eu ia para a 

faculdade e antes de ir na faculdade, eu ia lá no Valdir, chegava em casa às 22 horas, a 

minha mãe escutou o Tordilho Negro não sei quantas vezes, foi muito bacana. Então, eu 

agradeço a todas essas pessoas, o meu amigo Paulo dos Passos que me deu a primeira égua 

encilhada para participar da Cavalgada Litoral Norte em 1993, foram pessoas importantes. 

Eu represento a entidade Piquete Querência Farroupilha, uma entidade nova que foi criada 

aqui dentro da Semana Farroupilha no ano de 2007 por um grupo de amigos que estava 

fazendo parte de um acampamento e decidimos fundar o Piquete Querência Farroupilha, 

onde eu agradeço o Senhor Adilson Molon, que foi o fundador na época, o nosso primeiro 

patrão, muito obrigado. Vice-Prefeito Pedro Pedrozo, eu também eu lhe agradeço, porque 

eu não me lembro o ano, mas você veio me pedir o voto, gurizinho eu preciso do teu apoio, 

tudo bem, mas eu quero que você faça a Semana Farroupilha ficar forte e você não mentiu, 

estamos aqui hoje, ao Iano na época também que deu o ponta pé inicial nas nossas 

atividades, então muito obrigado a todas essas pessoas, desejo boa noite a todos. 

PRES. RAUL HERPICH: Convido todos os agraciados para que venham aqui na frente 

para bater uma foto. 

VER. PAULO ROBERTO DALSOCHIO: Acredito que não existe Semana Farroupilha 

sem vento, frio e chuva, as vezes os três juntos, sem isso não é Semana Farroupilha. 

Senhor Presidente, devolvo a palavra à Vossa Excelência para dar continuidade às 

solenidades dessa noite, parabéns mais uma vez a todos os homenageados, muito obrigado. 
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PRES. RAUL HERPICH: Agradeço o Vereador Paulo Roberto Dalsochio. Dando 

continuidade à nossa solenidade, convido para que faça o uso da palavra em nome do 

Poder Executivo Municipal, o nosso Vice-Prefeito Pedro Evori Pedrozo. 

VICE PREFEITO PEDRO PEDROZO: Quero saudar a todos rapidamente, dizer que o 

frio está pegando, daqui a pouco nós temos o Marcelo Caminha e depois o Alexandre 

Battisti, direto Alexandre Battisti de agora em diante, um baile. Quero dizer que nos honra 

por demais, em nome do Doutor Claiton estar presente nessa noite, nos honra poder dividir 

a alegria com as pessoas que ganharam o Mérito Farroupilha. Na verdade, essa Medalha é 

um agradecimento pelo que vocês representam, fazem e pelo bem que os grupos que 

indicaram vocês têm feito a nossa Farroupilha, a história do Rio Grande do Sul. O gaúcho 

é fruto de um Bioma. O Bioma Pampa criou um estilo de vida, um formato de vida e aos 

poucos, depois do Espanhol e do Português foram chegando os outros povos e foram se 

agregando a todos nós. A cidade que nós vivemos, recebeu o nome da revolução, não 

ostentamos na lembrança da guerra, mas nos orgulhamos pela paz que conquistamos após 

toda essa jornada. Quero saudar carinhosamente ao Iano que deu o início a esse movimento 

com a ajuda de todo o mundo, fantástico, hoje temos um acampamento como poucos tem 

no Rio Grande do Sul. Quero saudar o Noivar Pessin, o meu patrão que me trouxe para cá, 

carinhosamente, Noivar, te digo muito obrigado porque você me trouxe para um dos 

lugares mais lindos e melhores que poderia existir no Brasil, o qual eu tenho muita honra. 

Quero saudar a todos os que nos prestigiam todos os dias, vivendo uma Semana 

Farroupilha diferente, familiar, educada, um lugar que não tem um papel no chão, que 

vocês não encontram sequer alguma coisa mal colocada, que vocês encontram amigos em 

cada rancho, que vocês encontram comida boa e hospitalidade em cada lugar que estejam e 

é dessa forma que nós queremos continuar, isso aqui é construído aos poucos por todos que 

vieram, os Prefeitos que vieram antes de nós e os que virão depois de nós farão da mesma 

forma, cada um fazendo um esforço para fazer cada vez melhor. Tiago Ilha, você tem feito 

bem e eu tenho muito respeito, como tenho muito respeito pelo meu compadre Portuga que 

esteve aqui, pelo Muller que fez bacana, sucedendo o Iano e o meu colega Rodrigo, o 

“Tibiquinha”, que foi meu aluno também criança, que esteve junto com a gente por muito 

tempo. Devilda, a nossa Dama premiada nessa noite, eu sei que você representa todas essas 

mulheres guerreiras, eu sei o quanto você trabalha, o quanto é importante o seu trabalho, o 

que você faz com a empresa que você representa junto com a sua família fantástica. Meu 

Presidente, muito obrigado a todos, nós estamos loucos para dançar, daqui a pouco temos 

um grande fandango, que Deus abençoe a todos, aproveitem o esforço que todos nós 

fizemos para recebê-los, é para tornar todos nós cada vez mais felizes. Tem um pedaço de 

um verso que diz o seguinte: “o que está escrito na história, sequer o tempo desfaz, os 

homens da minha terra, adquiriram na guerra o direito de viver em paz”, viva a Semana 

Farroupilha. 

PRES. RAUL HERPICH: Obrigado pelas suas palavras. Como gaúchos, deveríamos 

comemorar esta data e festejar a nossa cultura, nossas lutas e muitas conquistas. Somos um 

povo forte, aguerrido e bravo, acostumado a enfrentar adversidades e orgulhosos da nossa 

terra, nossa tradição. Somos sabedores de que o cenário no estado aponta obstáculos, crises 

econômicas, descasos em diferentes setores, mostrando segmentos carentes de total 

atenção. Também sabemos que este panorama vem de muitos anos, muitos governos. 

Quem sofre com isso são todos os gaúchos, nossa economia, nossas estradas, saúde, 

educação e áreas sociais. Para que possamos vencer mais esta luta. Que sirvam nossas 
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façanhas de modelo a toda a terra. Que esta tempestade passe e que nossos governantes 

tenham suas mentes clareadas e voltadas ao bem de todos nós, gaúchos de todos os 

recantos, alma e coração. E já encerrando as nossas atividades, eu gostaria que assim que 

terminarmos a sessão, os homenageados viessem aqui para registrar as fotos com todos os 

Vereadores e o público presente, que fazem dessa Sessão muito especial. Quero agradecer 

ainda em nome do Poder Legislativo, o Vice-Prefeito Pedro Pedrozo, agradecer em nome 

do nosso Prefeito Claiton Gonçalves e todos os que compõem a Mesa, aos Vereadores e 

aos nossos homenageados, todos os que fazem parte dessa Semana Farroupilha, agradecer 

ao pessoal da manutenção, a segurança pública, imprensa como todos os que fazem parte 

desse acampamento que cada ano ganha um outro aspecto, porque os nossos 

farroupilhenses merecem comemorar essa semana tão importante no nosso calendário 

gaúcho, obrigado pela presença de todos. Quero pedir desculpas também por estar um 

pouco afônico, mas estou aqui para cumprir o dever de Presidente da Câmara. Em sinal de 

respeito, vamos ouvir o Hino Rio-grandense. (Execução do Hino Rio-grandense). Nada 

mais a ser tratado nessa noite, declaro encerrados os trabalhos da presente Sessão Solene. 

Boa noite a todos e boa semana. 
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