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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, Vinícius Grazziotin de Cézaro, Ildo 

Dal Soglio, José Mário Bellaver, Josué Paese Filho, Juvelino Angelo De Bortoli, 

Leandro Somacal, Lino Ambrósio Troes, Alberto Maioli, Maristela Rodolfo Pessin, 

Roque André Tomazini, Raul Herpich, Aldérico Bonez de Matos e Sedinei Catafesta. 

 

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

trabalhos da presente Sessão Solene com a presença do Vereador Por Um Dia. 

Inicialmente, eu passo a palavra por encaminhamento ao Vereador Juvelino Ângelo de 

Bortoli. 

VER. JUVELINO ÂNGELO DE BORTOLI: Eu gostaria de encaminhar à Mesa e aos 

demais pares, a minha dispensa amanhã à noite por motivos profissionais. 

PRES. RAUL HERPICH: Vereador Lino Ambrósio Troes? 

VER. LINO AMBRÓSIO TROES: Senhor Presidente, eu também gostaria de 

encaminhar aos demais pares que eu vou estar ausente amanhã, por motivos pessoais. 

PRES. RAUL HERPICH: Coloco em votação o pedido de solicitação de não participação 

amanhã. Os Vereadores que estiverem de acordo permaneçam como estão. Aprovado por 

todos os Senhores Vereadores. Eu quero cumprimentar os Vereadores Alberto Maioli, 

Roque André Tomazini, Vinícius Grazziotin De Cezaro e Aldérico Bonez De Matos, que 

estão retornando à Casa, sejam bem-vindos. Inicialmente, agradeço a presença de todos. 

Quero saudar todas as autoridades, diretores, professores e todos os alunos que estão aqui 

nesta noite. Quero saudar os familiares, os amigos, os nossos Vereadores, a imprensa, 

Senhoras e Senhores. O Vereador Por Um Dia foi instituído pela Resolução n.º 387/2001 e 

tem como objetivo proporcionar aos estudantes do nosso município, a oportunidade de 

participar do Poder Legislativo atuando como Vereador e conhecer o trabalho da Casa 

Legislativa. No início de cada ano, a Câmara oficia a todas as escolas do município sobre a 

Sessão do Vereador Por Um Dia e as escolas interessadas comunicam a Câmara de 

Vereadores e participam desta sessão. Inicialmente, eu convido a Vereadora por um dia, 

Júlia Lazzari, da escola Municipal de Ensino Fundamental João XXIII, sendo a diretora 

Simone Lovatel Marchet, para que ocupe esta cadeira do Vereador Presidente. Convido 

também a aluna Eduarda Vitória Nunes, aluna da escola Municipal de Ensino Fundamental 

Nossa Senhora de Caravaggio, sendo a Diretora Marines Luiza Biondo Scussiatto, para 

secretariar os trabalhos desta Casa esta noite. Passo neste momento, a palavra para a 

Vereadora Presidente Júlia Lazzari, para dar prosseguimento a sessão, que fará a chamada 

nominal dos Vereadores, que após se manifestarem, convidarão os Vereadores Por Um Dia 

para ocuparem suas respectivas cadeiras. 

PRES. POR UM DIA JÚLIA LAZZARI: Passo a palavra ao Vereador Juvelino Ângelo 

de Bortoli. 

VER. JUVELINO ÂNGELO DE BORTOLI: Senhora Presidente, demais pares, 

imprensa, demais presentes. Primeiro, eu gostaria de saudar os alunos que estão aqui 

representando o Vereador Por Um Dia, os colegas de sala de aula dos colégios, os 

professores, diretores, familiares e aproveitando a oportunidade, eu convido a aluna 
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Shayane Giacomini de Oliveira, filha da Adriana Maria de Oliveira e Antônio Rodrigues 

de Oliveira (em memória), da Escola João Grendene, 9ª série, para assumir a cadeira deste 

Vereador, sendo sua Diretora, a Professora Wanderléia. Senhora Presidente, eu também 

gostaria de convidar o aluno, em substituição ao Vereador João Reinaldo Arrosi que está 

afastado, o aluno Ricardo Galvão Barbosa, filho de Rodrigo Barbosa e Shana Kelly 

Galvão, da Escola Estadual São Tiago, 3° ano, sendo a sua Diretora Eglai de Souza. Pode 

assumir o assento. 

PRES. POR UM DIA JÚLIA LAZZARI: Passo a palavra ao Vereador Arielson Arsego. 

VER. ARIELSON ARSEGO: Senhora Presidente, Senhor Presidente, demais 

Vereadores, eu também quero cumprimentar os diretores, diretoras, professores e 

professoras, os alunos Vereador Por Um Dia, seus familiares, amigos, colegas. Nós 

gostaríamos de chamar uma Vereadora que irá nos representar aqui. Ela é da Escola 

Municipal de Ensino Fundamental Oscar Bertholdo. Eu quero falar um pouco da 

importância que nós, aqui da Câmara de Vereadores achamos, porque a cada momento em 

que nós recebemos os Vereadores Por Um Dia, nós começamos a despertar nesses alunos, 

a vontade sobre a política. Nós sabemos que é muito difícil que os jovens comecem a falar 

sobre política e por tudo isso, com esse projeto, nós conseguimos pelo menos movimentar 

na escola, a questão política. Nós gostaríamos de cumprimentar, em especial, a Diretora da 

Escola Municipal de Ensino Fundamental Oscar Bertholdo, a Neusa de Fátima Paz Prestes 

dos Santos e dizer que para nós é um orgulho sermos representados por esta escola, porque 

é uma escola destaque, não só no nosso município, mas no Rio Grande do Sul e no Brasil. 

Portanto, nós gostaríamos de chamar a aluna Janayna Ferreira Brião, 8° ano, que tem 13 

anos, filha de Roberto Soares Brião e Mari Ferreira Brião. 

PRES. POR UM DIA JÚLIA LAZZARI: Passo a palavra a Vereadora Maristela Rodolfo 

Pessin. 

VER. MARISTELA RODOLFO PESSIN: Senhor Presidente, Senhora Presidente, 

colegas Vereadores, os Vereadores Por Um Dia, diretores, professores e professoras, 

alunos, familiares e convidados. Eu gostaria de parabenizar em especial, todas as escolas 

que participam deste projeto e nós temos a certeza que é um projeto muito importante na 

medida em que se passa para esses alunos a diferença entre o Executivo e o Legislativo e a 

real importância do papel do Legislativo e também dos Vereadores. Portanto, eu quero 

parabenizar e merecem os nossos aplausos, todas essas escolas que se fazem presentes, 

representadas pelos seus Vereadores na noite de hoje, eu gostaria também de parabenizar 

em especial e cumprimentar os 15 Vereadores que foram escolhidos nas suas escolas, 

certamente e nós esperamos que sim, o Vereador Arielson Arsego falou, que entre esses 15 

Vereadores, no futuro, estejam alguns ocupando, de fato, esta cadeira, através das eleições, 

ocupando cargos de Prefeito, Vice-Prefeito, enfim, ocupando cargos políticos que 

realmente despertem o interesse de vocês, porque vocês são o nosso futuro. Eu gostaria 

também de agradecer à Escola de Ensino Fundamental Nova Sardenha, 3° Distrito, a 

Diretora Ionara Dos Santos e também, com muita honra, chamar a minha Vereadora, a 

Vereadora Schayene Alves Freitas, ela é aluna do 9° ano da Escola de Nova Sardenha, 3° 

Distrito, tem 16 anos e é filha de Ivonei Carlos Freitas e Jussara Alves. Por favor, venha 

ocupar a sua cadeira. Eu também quero dizer, Senhora Presidente, que nesta noite nós 

teremos aqui nesta Casa, 9 Vereadoras mulheres e 6 meninos, então, que isso sirva de 

exemplo também para as próximas eleições. Muito obrigada. 
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PRES. POR UM DIA JÚLIA LAZZARI: Passo a palavra ao Vereador José Mário 

Bellaver. 

VER. JOSÉ MÁRIO BELLAVER: Senhora Presidente, colegas Vereadores e 

Vereadoras, Secretários Municipais, funcionários da Casa, uma saudação também aos 

representantes do Conselho Municipal da Educação, imprensa e a comunidade escolar que 

se faz presente nesta noite, diretores, professores, alunos e pais. É importante para estes 

jovens estarem aqui hoje, ocupando nossas cadeiras neste dia importante, graças a todos os 

professores e diretores por ter a colaboração dos pais, porque todo o aluno também começa 

a educação no seu lar e dá continuidade com o ensino dos professores, diretores e os 

próprios colegas das escolas. Eu tenho a honra de chamar a aluna Larissa Ranini Soares, da 

Escola Olga Ramos Brentano, onde tem a Diretora Cladi Maria Colossi, a Vice-Diretora 

Neusa Molon e a Larissa cursa a 1ª série do ensino médio, filha de Fábio De Castro Soares 

e Vanessa Ranini, para que ocupe a cadeira deste Vereador. 

PRES. POR UM DIA JÚLIA LAZZARI: Passo a palavra ao Vereador Josué Paese 

Filho. 

VER. JOSUÉ PAESE FILHO: Obrigado Senhora Presidente, Senhores Vereadores, 

Vereadores que estão assumindo nesta noite, Vereadores Por Um Dia, parabéns a vocês, 

quero cumprimentar o último pleito que nós tivemos nas eleições, os Vereadores eleitos 

que estão aqui presentes, aqueles também que não conseguiram os seus objetivos, mas 

parabéns pela democracia. Quero saudar as entidades presentes, Secretários Municipais, 

diretores, professores, alunos e familiares. Quero também cumprimentar de modo especial 

os colaboradores desta Casa, imprensa e demais presentes. Quero cumprimentar de modo 

especial, a Vereadora Por Um Dia, a aluna Maria Eduarda Argenton Saldanha, o seu pai 

que não pode estar presente, pois está trabalhando, o Romildo José Saldanha e sua mãe 

Rosângela De Fátima Argenton. Eu também quero cumprimentar a sua avó, Maria 

Eduarda, a Senhora Romilda e leve um abraço, que eu tenho certeza que ele gostaria de 

estar aqui nesta noite, mas por motivos de saúde, leve um abraço ao seu avô, o Senhor 

Adão. Para mim é um orgulho muito grande ceder este assento, Maria Eduarda, para você. 

Nós passamos, os nossos bairros, nosso interior, a nossa Farroupilha permanece, nós 

precisamos da juventude, pessoas jovens que assumam a frente da política do nosso 

município, estado e do país. Eu vejo que temos grandes pessoas aqui, alunos e alunas, que 

quem sabe um dia possam ser uma Vereadora, um Vice-Prefeito e um Prefeito. Parabéns a 

todos e neste momento, eu chamo para assumir esse assento, a aluna e Vereadora Por Um 

Dia, a Maria Eduarda Argenton Saldanha. 

PRES. POR UM DIA JÚLIA LAZZARI: Passo a palavra ao Vereador Lino Ambrósio 

Troes. 

VER. LINO AMBRÓSIO TROES: Excelentíssimo Senhor Presidente, Excelentíssima 

Senhora Presidente, Senhores Vereadores. Quero saudar o Conselho Municipal de 

Educação presente, quero saudar os representantes do Sindicato dos Servidores, quero 

saudar os Vereadores eleitos que estão estreando aqui, quero saudar os pais e os alunos. 

Esta atividade é extremamente importante, eu quero dizer a todos os pais e alunos 

presentes, que muitas vezes na política a gente se omite ou diz: “eu não quero, isso não me 

serve, não é para mim”, eu só queria deixar um recado, se vocês que são bons, não se 

interessarem pela política, outros, talvez não tão bons quanto vocês, vão se interessar. É 

preciso, necessário e indispensável que cada um de nós, no exercício da cidadania, façamos 

a nossa parte para termos um município cada vez mais organizado, construído de modo que 
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ele seja um município para todos, onde seja bom de se viver, onde seja feliz nessa vida, 

como dizia o Vereador Josué Paese Filho, nós passaremos, vocês serão o futuro e são o 

presente. Eu gostaria de saudar a Professora Leda, antes disso, eu esqueci da imprensa e os 

servidores da Casa, minha saudação a todos vocês. Eu gostaria de saudar a Diretora Leda 

Zanella Pancotto, da Escola Presidente Dutra e falar sobre a importância do trabalho 

desenvolvido naquela escola, com todos aqueles jovens, com todas aquelas nuâncias da 

escola, parabéns pelo trabalho de vocês. Eu queria saudar também a Cláudia Soares Ledur 

e o Dilussani Joel Ledur, quero convidar a filha de vocês, que cursa o 9° ano, a Laura 

Soares Ledur, para que ocupe esta cadeira. 

PRES. POR UM DIA JÚLIA LAZZARI: Passo a palavra ao Vereador Roque André 

Tomazini. 

VER. ROQUE ANDRÉ TOMAZINI: É com muita alegria que retorno a esta Casa no dia 

de hoje, Sessão Solene e faço parte deste momento tão importante que é o Vereador Por 

Um Dia. Quero saudar a Presidente desta Casa, o Presidente, os Vereadores e Vereadoras, 

em especial o Vereador Ricardo, nosso colega e amigo, parabéns para você, quem sabe 

daqui a 4 anos, seja um titular absoluto desta Casa, quero saudar também todos que 

representam a área da educação, imprensa, Secretários Municipais, pais, mães e alunos dos 

colégios. É com imensa alegria que eu chamo o aluno João Pedro Fonseca Bertolo, filho de 

Cristiano Bertolo e Ciana Martins Fonseca, ele cursa o 9° ano da Escola Municipal de 

Ensino Fundamental Ângelo Chiele, Diretora Zuleide Colognese Dal Monte. 

PRES. POR UM DIA JÚLIA LAZZARI: Passo a palavra ao Vereador Vinicius 

Grazziotin de Césaro. 

VER. VINICIUS GRAZZIOTIN DE CÉZARO: Muito obrigado, Presidente Júlia, uma 

saudação ao Presidente Raul Herpich e aos demais Vereadores, aos alunos que estão aqui 

no projeto Vereador Por Um Dia. Realmente, é muito bom fazer parte desta Sessão 

especial, que é a do Vereador Por Um Dia. Nós temos diversos Vereadores eleitos e que 

concorreram ao pleito, comunidade escolar, os professores e professoras, diretores e 

diretoras, isso é muito bom. Eu quero dizer para todos os alunos que estão aqui hoje, para 

que possam levar essa mensagem para os colégios, a política é uma ciência e por isso ela é 

fascinante, a política tem alguns caminhos onde pode ser exercida, através de cargos 

eletivos, como o Executivo ou aqui no Legislativo, mas também nos Conselhos 

Municipais, nas Associações de Bairros, nos Centros de Tradições Gaúchas, nos Conselhos 

Escolares, nas APMs, nos CPMs, no Grêmio Estudantil para os alunos, então, como o 

Vereador Lino Ambrósio Troes me antecedeu e falou da importância dessa participação, eu 

gostaria de dar uma reforçada e dizer que os espaços políticos existem em profusão e nós 

precisamos ocupá-los. Portanto, eu queria cumprimentar a filha de Ademar e Elenir 

Werberich, que vem representando a Escola Municipal de Ensino Fundamental 1° de Maio, 

estuda no 9° ano, a Gabriela Werberich e a Diretora da escola, a Merly Dupontes 

Zanandria. 

PRES. POR UM DIA JÚLIA LAZZARI: Passo a palavra ao Vereador Sedinei Catafesta. 

VER. SEDINEI CATAFESTA: Senhora Presidente em exercício nesta noite, nossa 

jovem Eduarda Vitória, é um prazer estar nesta Sessão presidida por você, junto com os 

seus colegas que hoje ocupam um espaço aqui nesta Casa, a Casa do povo, para trazer as 

reivindicações do seu município e da sua escola, para que nós possamos dar 

encaminhamento junto ao nosso Poder Executivo. É um prazer, em seu nome, quero 

cumprimentar os demais que já tomaram posse em seus assentos. Eu quero, Senhora 
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Presidente, cumprimentar em nome da nossa Diretora, a Neiva Ana Moroni da Escola 

Estadual de Ensino Médio Júlio Mangoni e quero em seu nome, cumprimentar todas as 

diretoras e diretores, professoras e professores, os pais, o Conselho de Educação que 

também faz parte desse projeto, todos os que aqui se fazem presente nesta noite, em nome 

do meu querido Vereador Por Um Dia, o Pedro Moroni, que está trazendo uma 

reivindicação antiga que esta Casa debate há muito tempo e eu não vejo êxito perante ao 

Estado, no que se refere, Senhor Presidente, a melhoria na telefonia, mas eu tenho certeza 

que vamos seguir nesta luta e vamos junto buscar um resultado positivo, porque o interior 

não pode mais permanecer nesse descaso junto ao Estado no que se refere a telefonia, 

estamos atualizando a cada dia, Senhor Presidente, o que se refere as mais altas 

tecnologias, mas o interior ainda não tem esse acesso. Portanto, é com muito prazer que eu 

cumprimento também, a Isabel Moroni que é a mãe do nosso querido Pedro e o Roberto 

Carlos Moroni, que estão hoje nesta Sessão acompanhando o seu filho, no qual eu faço o 

convite para que assuma esta cadeira, que hoje é o seu lugar de defender esse projeto tão 

importante, que nós vamos levar a frente. Parabéns novamente a cada um dos professores, 

uma profissão tão valorosa e especial para o desenvolvimento do nosso Brasil, do nosso 

mundo e que neste momento é tão esquecida e desvalorizada pelo nosso Governo Estadual, 

mas por este município, vocês têm um espaço muito especial no coração de cada um de 

nós. Muito obrigado pela presença de todos, uma boa Sessão e eu faço o convite ao meu 

Vereador Pedro, por gentileza, venha assumir o seu lugar.  

PRES. POR UM DIA JÚLIA LAZZARI:  Passo a palavra ao Vereador Leandro 

Somacal. 

VER. LEANDRO SOMACAL: Obrigado Senhora Presidente Júlia, Senhor Presidente, 

quero cumprimentar os demais pares que estão presentes nesta noite, os Vereadores Por 

Um Dia, os meus colegas Vereadores, quero cumprimentar a imprensa, funcionários da 

Casa, todos os diretores e diretoras, professores e professoras que são formadores de 

líderes, os pais que estão acompanhando os alunos e que certamente são a base, dão a 

estrutura para esses líderes, eu quero cumprimentar também de forma muito especial, 

alguns Vereadores que foram eleitos, alguns que também foram candidatos, o Rodrigo. 

Quero cumprimentar de forma carinhosa a Marina Mattielo que é a Diretora do Colégio 

Nossa Senhor de Lourdes, onde este jovem talento, que hoje irá sentar nesta cadeira, filho 

de José Quirino Dos Santos e Odete Aparecida Parisotto Dos Santos, amigo de longa data, 

irmão da Lara, que tem um excelente projeto, da mais alta competência e eu quero dizer 

para todos os jovens que estão aqui que vocês serão o futuro da nossa política, hoje nós 

estamos aqui, conforme as belas palavras do Vereador Josué Paese Filho, mas amanhã 

vocês estarão aqui. A política faz parte da nossa vida em todos os momentos, seja nas 

nossas casas, nosso bairro, nossa rua, nossa cidade, estado ou nação, a política faz parte da 

nossa vida e por isso a importância deste projeto, para que vocês, jovens, tomem 

conhecimento, gosto pela política e futuramente, vocês irão nos liderar e nós estaremos 

sentados como nós estamos nesta noite, atrás, olhando vocês liderarem e formarem a nossa 

bela cidade, belo bairro, belo estado e nação. Com todo o orgulho e prazer do mundo, eu 

quero chamar para sentar nesta cadeira esta noite, com todos os méritos que são seus, 

venha para cá, Vinícius. 

PRES. POR UM DIA JÚLIA LAZZARI: Passo a palavra ao Vereador Aldérico Bonez 

de Matos. 
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VER. ALDÉRICO BONEZ DE MATOS: Obrigado Senhora Presidente, quero 

cumprimentar os colegas Vereadores, os colegas Vereadores Por Um Dia, a maioria 

mulheres, quero cumprimentar todos os candidatos e também os candidatos que se 

tornaram Vereadores para a próxima Legislatura. Quero agradecer ao meu colega Rudmar 

Élbio da Silva, que hoje me deu essa oportunidade de estar aqui em um momento de festa, 

momento de alegria, uma noite especial, sinto-me muito agradecido por ser justo hoje, 

Vereador Rudmar Élbio da Silva. O Secretário Fernando Silvestrin, também nosso futuro 

Vereador da próxima Legislatura, o Sandro Trevisan, o Tadeu Salib Dos Santos, enfim, 

todos tenham um ótimo trabalho na próxima Legislatura. Quero saudar a imprensa, 

servidores da Casa e agora, também saudar os diretores das escolas, os professores, em 

especial a minha namorada Luciana que está presente e também é professora, cumprimento 

todos, os pais e alunos que estão presentes, os familiares, toda essa nossa 

representatividade no meio estudantil. Como dito até agora, realmente, a questão da 

política deve ser observada e tomada como um objetivo importante na comunidade. Eu, no 

meu ponto de vista, vejo que ser Vereador é uma função social, onde o objetivo principal é 

atender as necessidades da melhor forma, para que o resultado seja direcionado para a 

própria comunidade. É o momento que você dedica a sua vida para todos os seus 

semelhantes, o seu meio, a sua cidade, o seu estado, país, enfim, ser político é isso, 

desenvolver uma atividade social, onde muitas vezes você deixa seus afazeres, suas 

questões pessoais de lado para contemplar, principalmente, o que a comunidade necessita. 

Neste momento, eu quero chamar o filho do Eliseu Rogério Da Silva e da Fabiana 

Zamboni, da Escola Municipal de Ensino Fundamental Santa Cruz em Nova Milano, o 

aluno que cursa o 7° ano, essa escola tem como Diretora a Flávia Sanfelice Zangalli, eu 

quero chamar o aluno que ocupará esta cadeira, com o nome de Lucas Zamboni Da Silva. 

PRES. POR UM DIA JÚLIA LAZZARI: Passo a palavra ao Vereador Alberto Maioli. 

VER. ALBERTO MAIOLI: Ao iniciar a minha fala, quero dar uma saudação muito 

especial a Presidente desta Casa Legislativa, a Júlia Lazzari, que acima de tudo, tenho 

certeza absoluta que hoje está pulsando forte o seu coração, de contentamento e de alegria 

para poder presidir essa Sessão Solene de Vereador Por Um Dia. Quero dar uma saudação 

aos nobres Vereadores, saudar os Vereadores Por Um Dia e dizer como é bom poder fazer 

algo para o nosso semelhante. Eu quero dar uma saudação a todas as pessoas que se 

encontram aqui presentes, a imprensa, funcionários desta Casa, mas eu não poderia deixar 

de fazer uma referência muito especial; a todos os nossos educadores. Ser educador é um 

dom sagrado de Deus, eu sempre digo até brincando, mas é verdade, que vai todo mundo 

para o céu, todos os nossos educadores e eu não poderia também deixar de dizer sobre a 

alegria que eu sinto como suplente de Vereador e retornar como Vereador hoje para esta 

Casa. Eu gostaria de dar uma saudação e cumprimentar a Escola Estadual de Ensino 

Fundamental Padre Rui Lorenzi e por ter escolhido o aluno que irá representar esta cadeira, 

que se chama Dionatha Reck Rocha, ele cursa o 9° ano da turma 901, tem 15 anos e é filho 

de Pedro Rodrigues Rocha e Rejane Terezinha Secheto Reck, para representar este 

Vereador Por Um Dia. Portanto, neste momento, eu também queria dar uma saudação 

muito especial a Diretora deste colégio, a Rejane Ramos Basso, representada pela sua vice, 

por ter escolhido o nosso amigo, que hoje vem representar esta cadeira, o Dionatha Reck 

Rocha e o convite que eu vou fazer também é para que ele possa, dentro de pouco tempo, 

ingressar no Partido da REDE para que daqui a 4 anos, quem sabe representar este Poder 

Legislativo definitivamente, seja bem-vindo. 
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PRES. POR UM DIA JÚLIA LAZZARI: Passo a palavra ao Vereador Ildo Dal Soglio. 

VER. ILDO DAL SOGLIO: Boa noite Senhora Presidente Júlia Lazzari, Senhor 

Presidente Raul Herpich, demais Vereadores, os Vereadores e Vereadoras Por Um Dia, 

sejam todos bem-vindos, a imprensa, os professores e os demais presentes. É sempre uma 

satisfação a gente poder, como Legislador, como Vereador fazer parte dessa Comunidade 

de Farroupilha e ter vocês, professores, vocês que conduzem esses alunos que no futuro, 

com certeza, como político, empresário ou trabalhador nas empresas, qualquer segmento 

da sociedade, mas que eles estejam preparados para enfrentar a vida, mas principalmente 

para serem pessoas de postura, com ética, moral, que façam as coisas corretas. Nós 

devemos educar os alunos, eu acredito, para formar uma sociedade diferente, para formar 

uma sociedade mais cristã, para ser comunitário, ser justo, buscar a grandeza da vida, a 

preservação do nosso ecossistema, de tudo que nos envolve para que nós possamos ter uma 

vida melhor e eles, que são jovens, também possam usufruir de uma sociedade melhor. Eu 

quero parabenizar cada escola e cada aluno que estão aqui presentes, cada professor, 

parabenizar também os Vereadores eleitos que estão aqui, parabéns a todos que estarão 

aqui a partir de 2017 e neste sentido, eu quero agradecer a Escola Estadual de Ensino 

Médio Vivian Maggioni, através da Vice-Diretora Simone Cristina Moroni que nos 

apresentou o aluno Gabriel Expedito Marchetto, que cursa o 9° ano, filho de Generoso 

Marchetto Filho e Leandra Do Carmo Marchetto. Eu peço para que ele se faça presente. 

PRES. POR UM DIA JÚLIA LAZZARI: Após tomarem seus respectivos assentos, 

vamos passar a palavra aos Vereadores Por Um Dia para as suas considerações. Passo a 

palavra a Vereadora Por Um Dia Shayane Giacomini de Oliveira. 

VER. POR UM DIA SHAYANE GIACOMINI DE OLIVEIRA: Boa noite Senhora 

Presidente, Senhor Presidente e Senhores Vereadores. Saúdo os ilustres membros desta 

Casa, especialmente o meu Vereador padrinho, o Senhor Juvelino Ângelo de Bortoli, os 

colegas Vereadores Por Um Dia, as direções das escolas e os demais presentes. Meu nome 

é Shayane Giacomini De Oliveira, eu estudo na Escola Municipal de Ensino Fundamental 

João Grendene. Minha escola está situada no Bairro 1° de Maio e atende atualmente cerca 

de 500 alunos da educação infantil até o 9° ano do ensino fundamental. Somos a única 

escola de Farroupilha que atende os jovens e adultos da modalidade EJA no turno da noite. 

Quero aproveitar a oportunidade para encaminhar o Projeto de Lei que sugere a criação de 

cadastro e inclusão em políticas públicas para os imigrantes do Haiti, Gana, Senegal e 

outros países que chegam ao nosso município. A criação deste projeto tem a finalidade de 

mapear a vinda e permanência destes imigrantes em nosso município. Para que, de posse 

desses dados, a municipalidade possa promover o acesso às políticas públicas que 

proporcionem melhor qualidade de vida aos mesmos. Assim sendo, submeto esta sugestão 

de Projeto de Lei para apreciação dos nobres colegas e caso considerarem pertinente a sua 

aprovação. Tendo em vista que nos últimos 5 anos, observa-se a chegada em grande 

número, de imigrantes vindos do Senegal, Haiti, Gana e outros países em busca de 

melhores condições de vida e que chegando em nosso município, acabam passando por 

inúmeras dificuldades, seja por preconceito, falta de opções de trabalho, diferenças 

culturais, entre outras. Encaminho sugestões para o atendimento dos mesmos e busca de 

melhorias nas condições de subsistência e qualidade de vida. Assim sugiro: a criação, por 

parte da Secretaria de Assistência Social e Cidadania, de um cadastro dos imigrantes em 

nossa cidade; a inclusão dos imigrantes cadastrados nas políticas públicas de nosso 

município; a promoção de cursos profissionalizantes, afim de encaminhar os imigrantes 
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para o mercado de trabalho e o estabelecimento de convênios com empresas para que 

incorporem os imigrantes ao seu quadro funcional. Tendo em vista a importância do 

respeito à diversidade e de uma sociedade formada por cidadãos mais solidários que se 

preocupem com os outros e possuindo o espírito de coletividade, eu solicito a apreciação e 

o encaminhamento deste projeto para a vossa aprovação. Muito obrigada a todos e tenham 

uma ótima noite. 

PRES. POR UM DIA JÚLIA LAZZARI: Obrigado Vereadora Por Um Dia Shayane 

Giacomini De Oliveira. Passo a palavra ao Vereador Por Um Dia Ricardo Galvão Barbosa. 

VER. POR UM DIA RICARDO GALVÃO BARBOSA: Cumprimento as autoridades 

presentes, o Senhor Presidente da Câmara de Vereadores, Raul Herpich, a Presidenta Júlia 

Lazzari, os demais membros da Mesa, em especial ao Vereador que represento, o Senhor 

João Reinaldo Arrosi, que infelizmente não pode estar presente e a todos os demais. Eu sou 

o Ricardo Galvão Barbosa, estudo no 3° ano do Ensino Médio do Colégio Estadual São 

Tiago no turno da manhã. Sou natural de Farroupilha, residindo em Nova Vicenza. O 

Colégio Estadual São Tiago, oferece à comunidade: Educação Infantil, Ensino 

Fundamental e Ensino Médio politécnico, atendendo 1060 alunos. Temos como Diretora, a 

Professora Eglai De Souza Burin e as Vice-diretoras Giseli Cristina Bellaver Reolon, 

Miriam Teresa Giacomel Maffei e Heloisa Heis Da Silva. É um grande orgulho estar aqui 

representando a minha escola nesta Casa Legislativa, onde são discutidas as principais 

decisões de nossa comunidade. Temos enfrentado diversos desafios na nossa sociedade, 

são tempos difíceis e um dos desafios impostos, faz referência à segurança. Uma sociedade 

só poderá crescer e atingir o seu potencial, se os seus cidadãos contarem com a segurança, 

esta que é responsabilidade dos órgãos públicos. Sabe-se que a Brigada Militar, de 

responsabilidade do estado, teve o seu efetivo diminuído na nossa cidade e que a 

criminalidade tem aumentado, o que preocupa a população. A sugestão de Projeto de Lei 

que trago para a apreciação dos Senhores Vereadores, é legitimar a Guarda Municipal, a 

partir da Lei Federal n° 13.022 de 08 de agosto de 2014, na qual o Congresso Nacional 

aprovou por unanimidade e a Presidente da República sancionou o estabelecimento de 

novas atribuições a Guarda Municipal, legitimando o poder de polícia e respaldando 

legalmente as diversas missões preventivas em defesa do bem maior, “a vida” dos 

munícipes. Sabe-se que atualmente, a Guarda Municipal de Farroupilha, atua na proteção 

de bens, serviços, logradouros públicos municipais e instalações do município, pretende-se 

que caso essa proposta seja avaliada e aprovada, ocorra a criação de um batalhão da 

Guarda Municipal, que auxilie na segurança pública, na proteção dos direitos humanos 

fundamentais, no exercício da cidadania e nas liberdades públicas; preservando a vida, 

reduzindo o sofrimento e diminuindo as perdas, através do patrulhamento preventivo, do 

compromisso com a evolução social da comunidade e do uso progressivo da força, 

estabelecendo uma parceria com a Brigada Militar. Essa sugestão de Projeto de Lei, inclui, 

além da criação do batalhão da Guarda Municipal e da ampliação de suas funções quanto 

às atividades policiais, a proposta de que parte do efetivo desta Guarda Municipal, esteja 

responsável pela Central de Monitoramento de Câmeras da cidade, a qual poderá, se esta 

sugestão for apreciada e aprovada, ser ampliada e funcionar com uma demanda maior que 

atenda a comunidade e auxilie na prevenção e na investigação de ações criminosas. A 

mesma, estaria presente nos espaços públicos de nosso município, com atenção especial 

aos parques, praças e escolas, contribuindo para que os jovens de Farroupilha tenham 

acesso à educação e lazer com segurança. Por meio desta oportunidade, em participar do 
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projeto Vereador Por Um Dia, eu gostaria de solicitar para que o Município de Farroupilha, 

uma vez preocupado com a segurança de seus cidadãos, representado por seus Vereadores, 

pensem em transformar essa sugestão de Projeto de Lei em uma pauta para discussão no 

orçamento da cidade. Desde já, agradeço a oportunidade. Obrigado. 

PRES. POR UM DIA JÚLIA LAZZARI: Obrigado Vereador Por Um Dia Ricardo 

Galvão Barbosa. Passo a palavra a Vereadora Por Um Dia Schayene Alves Freitas. 

VER. POR UM DIA SCHAYENE ALVES FREITAS: Boa noite. A minha proposta 

para o Vereador Por Um Dia é a disponibilização de recursos para o desenvolvimento de 

um projeto para oferecer atividades diferenciadas no contra turno escolar. Como nossa 

escola é pública, não dispomos de recursos financeiros para o desenvolvimento de 

atividades que julgamos ser importantes para os nossos alunos no contra turno, sendo 

assim, estamos aqui hoje para pedir auxílio a Administração Pública, através da Câmara de 

Vereadores. Atividades como: aulas de violão, capoeira, que faz parte da cultura do nosso 

Brasil e Taekwondo. Eu pensei nessas atividades, pois exigem disciplina, responsabilidade 

e envolvem um esporte que será o diferencial na nossa escola, além de valorizar a cultura e 

a saúde. Além disso, é uma opção para os alunos que não tem oportunidades de pagar um 

curso e para não ficarem nas ruas, sem ter o que fazer, enquanto os alunos estiverem na 

escola, evita-se que fiquem expostos a perigos, tais como drogas e violência. Obrigada pela 

atenção. 

PRES. POR UM DIA JÚLIA LAZZARI: Obrigado Vereadora Por Um Dia Schayene 

Alves Freitas. Passo a palavra a Vereadora Por Um Dia Larissa Ranini Soares. 

VER. POR UM DIA LARISSA RANINI SOARES: Primeiro, eu gostaria de agradecer a 

oportunidade de estar aqui hoje, certamente é uma grande honra para qualquer estudante, 

poder expor as suas ideias e saber que as mesmas serão bem-vindas. Um Vereador legisla 

pelo município, mas não quer dizer que isso o impeça de lutar por causas que de certa 

forma, caberiam ao Estado, o que seria o caso da nossa Escola Olga Ramos Brentano. A 

nossa escola é nova, nós comemoraremos 8 anos de sua estrutura e ela está localizada na 

Rua Jacomina Veronese. Sim, ela é nova, mas nem por isso deixa de precisar de melhorias 

em sua estrutura, por exemplo, esse ano nós estamos construindo a quadra, após 8 anos. 

Mas esse assunto, não é o mais discutido agora, já que estamos com essa obra em 

construção. Vamos falar sim, de melhorias ao redor da nossa escola, onde surgiram ótimas 

ideias para aprimorar a sua acessibilidade como, por exemplo, a construção de uma 

calçada, o que seria importante à comunidade, evitando assim que muitas pessoas precisem 

caminhar pelo asfalto, o que é muito perigoso, principalmente à noite, nos levando à outra 

sugestão: a melhoria da iluminação ao redor da nossa escola, dando mais segurança aos 

nossos moradores e também aos alunos que estudam no turno da noite. Para finalizar, cito 

uma melhoria para o trânsito do nosso bairro, no cruzamento entre as ruas Antônio Sachett 

e Pedro Antonello, onde poderia ser colocada uma sinaleira, o que evitaria possíveis 

conturbações, já que nesse local, asfaltaram recentemente. Eu sei que nem tudo é possível, 

mas um dia, eu tenho a certeza de que poderá se tornar realidade. Para isso, é necessário o 

empenho de todos e o desejo de construir um lugar melhor. Muito obrigada pela atenção. 

PRES. POR UM DIA JÚLIA LAZZARI: Obrigado Vereadora Por Um Dia Larissa 

Ranini Soares. Passo a palavra a Vereadora Por Um Dia Janayna Ferreira Brião. 

VER. POR UM DIA JANAYNA FERREIRA BRIÃO: Boa noite a todos e a todas, ao 

Senhor Presidente e a Senhora Presidente e aos Vereadores Por Um Dia, que são meus 

colegas. Meu nome é Janayna Ferreira Brião, sou aluna da Oscar Bertholdo. Antes de 
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apresentar o meu requerimento, gostaria de agradecer aos meus professores, a direção da 

minha escola e quero agradecer pela oportunidade de ser Vereadora Por Um Dia. A 

Vereadora signatária, requer que seja encaminhado ao Prefeito Municipal Claiton 

Gonçalves, a sua sugestão para a valorização da História do Rio Grande do Sul no 

Município de Farroupilha. Hoje, observamos na Cidade de Farroupilha, inúmeros pontos 

turísticos, entre eles, dois museus. Porém, esses museus se referem a história da Imigração 

Italiana. Dessa forma, encaminho esse requerimento solicitando que o Prefeito Claiton 

Gonçalves incentive a criação de um museu sobre a História do Rio Grande do Sul, em 

especial, sobre a História da Guerra dos Farrapos. Esse museu traria para a Cidade de 

Farroupilha, uma nova visão sobre diversificadas tradições e culturas presentes em nosso 

estado. Lembrando que o Rio Grande do Sul não é composto somente por descendentes de 

italianos e alemães, esses com seus valores e tradições, não negada a sua importância, mas 

o município deve lembrar de outros grupos que também fazem parte da nossa história, 

como índios, negros, portugueses e espanhóis, igualmente responsáveis pela colonização 

do nosso estado. Assim, a criação do museu visa ampliar os conhecimentos do povo a 

respeito de suas origens, não deixando morrer a história do nosso povo que exerceu a sua 

cidadania através de manifestações que demonstraram os seus descontentamentos, 

contribuindo para que as gerações atuais e futuras tenham o mesmo espírito cidadão 

daqueles que participaram da guerra. Através dessas histórias é que construímos uma 

geração que se fortalece para que a nação fique em pé. A cultura e a história do Rio Grande 

do Sul devem ser exploradas, aprendidas e valorizadas por todos nós. Além da sugestão da 

criação do museu, que preferencialmente deve ser estruturado em prédio histórico do nosso 

município, aproveito para sugerir que o município crie uma legislação que obrigue as 

escolas de ensino fundamental e médio a trabalharem com mais conteúdos referentes a 

História e Geografia do nosso estado, fortalecendo o conhecimento da nossa população 

sobre o lugar onde vivemos, ampliando as possibilidades para outros fatos importantes 

relacionados a nossa História, além da Guerra dos Farrapos. Nestes termos, pede 

deferimento. Sala de Sessões, 10 de outubro de 2016. Entrego o meu requerimento para a 

Câmara de Vereadores. Obrigada. 

PRES. POR UM DIA JÚLIA LAZZARI: Obrigado Vereadora Por Um Dia Janayna 

Ferreira Brião. Passo a palavra a Vereadora Por Um Dia Maria Eduarda Argenton 

Saldanha. 

VER. POR UM DIA EDUARDA ARGENTON SALDANHA: Boa noite a todos. Em 

meu nome e do Vereador Josué Paese Filho, cumprimento a Diretora Luciana Zatti Roth. 

Excelentíssimo Senhor, Presidente da Câmara Municipal, de Vereadores. Na oportunidade 

em que cumprimento o excelentíssimo Senhor Josué Paese Filho, que neste ato o 

represento pelo Projeto “Vereador Por Um Dia”, também o faço para os demais 

representantes do Poder Legislativo. Prezados pais Rosângela e Ramiro Saldanha, prezada 

Senhora Luciana Zatti Roth, Diretora da Escola Estadual de Ensino Fundamental José 

Fanton. Prezados Senhoras e Senhores aqui presentes. Meu nome é Maria Eduarda 

Argenton Saldanha. Tenho 10 anos e sou aluna do 5° ano da Escola Estadual de Ensino 

Fundamental José Fanton desde o ano de 2012, quando ingressei no 1° ano do ensino 

fundamental. A escola que represento está localizada no Bairro Santo Antônio. Possui 

aproximadamente 290 alunos oriundos dos Bairros Santo Antônio, Volta Grande, América, 

1° de Maio, Linha São Miguel e Linha São José, matriculados do Pré ao 9° ano. Este ano, a 

nossa escola completa 54 anos de fundação e por ela já passaram vários cidadãos 
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farroupilhenses, hoje pais, que matriculam também os seus filhos nesse Educandário, por 

acreditarem na filosofia e na proposta da escola. Os alunos da nossa escola têm orgulho em 

estudar nela, pois consideram que, além de uma preocupação com o ensino-aprendizagem, 

a escola também se compromete com a formação de cidadãos responsáveis e atuantes, 

futuros agentes da sociedade, conscientes dos princípios e valores éticos. Nesse sentido, eu 

estou representando a minha escola para o Projeto Vereador Por Um Dia e venho, através 

desse espaço, reivindicar uma para de ônibus maior, mais próxima da entrada da escola, 

para abrigar melhor os alunos nos dias de chuva e também devido à segurança, visto que 

muitos que frequentam esta escola são moradores de diferentes bairros e utilizam o 

transporte escolar. Caso o meu pedido seja atendido, será um ganho também para toda a 

comunidade, visto que a parada de ônibus já existente é também utilizada por muitos 

moradores das proximidades da nossa escola, inclusive idosos, por isso, eu também peço 

que sejam colocados bancos nas paradas, para maior conforto das pessoas idosas. Desde já, 

agradeço a oportunidade de poder fazer valer a vontade e o interesse coletivo dos meus 

colegas e peço especial atenção ao nosso pedido e requerimento. Obrigada. 

PRES. POR UM DIA JÚLIA LAZZARI: Obrigado Vereadora Por Um Dia Maria 

Eduarda Argenton Saldanha. Passo a palavra a Vereadora Por Um Dia Laura Soares Ledur. 

VER. POR UM DIA LAURA SOARES LEDUR: Boa noite a todos. Quero 

cumprimentar todas as autoridades presentes. Senhor Presidente, Senhora Presidente, todos 

os professores, alunos e os meus colegas Vereador Por Um Dia. Meu nome é Laura Ledur, 

eu curso o 9° ano do ensino fundamental, tenho 15 anos e o projeto que eu gostaria de 

apresentar, é o fechamento da quadra de esportes da escola. O projeto tem como objetivo, o 

pleno desenvolvimento das atividades esportivas e educacionais, através do fechamento da 

quadra esportiva da escola, o que contribuirá para a formação esportiva e educacional das 

crianças e adolescentes que estudam na unidade escolar. O fechamento da mesma, 

ampliará o espaço para o desenvolvimento de práticas esportivas ao mesmo tempo em que 

proporcionará aos educandos, melhores condições de atuação e participação nas diversas 

categorias e modalidades esportivas. Com o fechamento da quadra de esportes, estaremos 

beneficiando não só os estudantes da escola, mas também toda a comunidade, aliando os 

valores do esporte à educação, incentivando ações que nascem na escola e envolvem os 

alunos, professores, funcionários, pais e toda a comunidade. Este projeto, sem dúvida, é de 

extrema relevância social, uma vez que proporcionará a criação de novas opções de 

atividades esportivas, como também de lazer e contribuirá para fortalecer características 

positivas do educando, priorizando os valores construtivos. Atualmente, a quadra de 

esportes possui cobertura, mas infelizmente, essa cobertura não protege suas laterais, 

fazendo com que a mesma não possa ser usada em dias de muita chuva. A chuva ocasiona 

a formação de poças de água em suas laterais, não assegurando o uso na sua totalidade e de 

maneira mais segura pela comunidade escolar. As poças de água significam um perigo para 

as crianças que usufruem do espaço nas atividades recreativas diariamente, aumentando 

assim os riscos de acidentes. Esperamos contar com o apoio do Poder Público e dar 

andamento a esta parceria que ora se apresenta. Confiando na colaboração de todos, 

antecipadamente agradecemos, em nosso nome e daqueles que certamente serão os maiores 

beneficiados. Obrigado. 

PRES. POR UM DIA JÚLIA LAZZARI: Obrigado Vereadora Por Um Dia Laura Soares 

Ledur. Passo a palavra ao Vereador Por Um Dia João Pedro Fonseca Bertolo. 
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VER. POR UM DIA JOÃO PEDRO FONSECA BERTOLO: Boa noite a todos os 

presentes. Sou o aluno João Pedro Fonseca Bertolo da Escola Ângelo Chiele e venho aqui 

apresentar um requerimento da pavimentação das Ruas 13 de Maio e Ludovico Merlin e 

também a revitalização da Praça Latina, que fica ao lado da minha escola. Vou começar 

falando um pouco da minha escola, que está localizada na Rua Independência n° 1011. A 

Rua Independência é uma das principais ruas da cidade, pois é a principal ligação do 

Bairro São Luiz ao Centro. Por ser uma rua não muito ampla e ter somente dois sentidos, 

durante a saída e entrada da escola, o trânsito com vias duplas e triplas, além de infrações 

de trânsito muito claras. Com isso, eu venho apresentar a ideia de pavimentação das Ruas 

Ludovico Merlin e 13 de Maio, pois a minha escola há muito tempo vem querendo 

modificar a entrada e saída da escola para a Rua 13 de Maio, havendo mais segurança para 

os alunos. É muito importante apresentar também a participação do COM-VIDA 

(Comissão de Meio Ambiente e Qualidade de Vida), em uma pesquisa realizada no meu 

bairro, foi unanimidade para que fosse feita essa pavimentação. Dentre as justificativas, 

consideraram que o excesso de pó no verão, o barro, principalmente no inverno, os 

desníveis, as valetas, buracos e pedras tornam a via praticamente intransitável em alguns 

períodos do ano. A Rua 13 de Maio fica ao norte da escola e a Ludovico Merlin fica na 

lateral, junto com a Praça Latina. É importante destacar a participação do CPM que em Ata 

assinada no dia 24.05.2016, foi unanimidade e uma das principais ideias da reunião, que 

fosse feita a pavimentação desta rua. Estava presente neste dia, o Secretário de Obras 

Vandré Fardin, que propôs colocar no orçamento do ano que vem, a pavimentação da rua. 

A revitalização da Praça Latina, é algo muito importante para a comunidade, pois além de 

ser um bem público da Prefeitura, vem apresentando problemas como: brinquedos 

estragados, descascando e por exemplo, na quadra de esportes tem goleiras mal seguradas, 

o nível de cair sobre alguém é muito grande. Eu gostaria de destacar o quiosque na 

primeira imagem do slide, ele vem com a finalidade de sentar para tomar um chimarrão, 

conversar, entre outros. Mas a partir do momento em que os brinquedos começaram a 

estragar e a movimentação na praça começou a diminuir, esse quiosque virou um ponto de 

tráfico de drogas e prostituição. É muito importante que façamos essa revitalização para 

que isso acabe, para que o uso da Praça Latina seja somente para fins de diversão, para que 

haja uma melhora na comunidade e para os alunos da escola utilizarem os brinquedos da 

Praça Latina. Eu agradeço aos meus padrinhos Roque Tomazini e Paulo Roberto Dalsochio 

que não pode estar presente, espero que as devidas providências sejam tomadas. Obrigado. 

PRES. POR UM DIA JÚLIA LAZZARI: Muito obrigado Vereador Por Um Dia João 

Pedro Fonseca Bertolo. Passo a palavra a Vereadora Por Um Dia Gabriely Werberich. 

VER. POR UM DIA GABRIELY WERBERICH: Ilustríssimas autoridades aqui 

presentes ou representadas, Senhoras e Senhores, boa noite. Meu nome é Gabriely 

Werberich, tenho 14 anos, sou aluna do 9º da Escola Municipal 1º de Maio, fui escolhida 

para representar a escola no Projeto Vereador Por Um Dia. Somos adolescentes, estamos 

passando por mudanças em nossas vidas, mudanças que nos fazem querer conviver mais 

com os nossos pares, sendo assim, sentimos a necessidade de locais onde possamos 

conviver. No entanto, ao observar o Bairro 1º de Maio, no que se refere a lazer e espaço 

para os jovens, percebemos que temos apenas uma praça que está danificada, inexistem 

áreas verdes, há dificuldade de acesso aos principais parques da cidade, sendo assim, 

dependendo de transporte. Existe um Salão Comunitário, mas para ser utilizado é 

necessário pagar. Convido a todos para assistir um pequeno bate-papo que tive com os 
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meus colegas. (Bate-papo). Pensamos em alternativas para essa realidade que visa 

proporcionar aos jovens a possibilidade de fazer algo útil, criar novos hábitos culturais e 

convivência saudável, propomos um final de semana artístico, sugerimos vários eventos e 

oficinas como: Shows, apresentações de danças, teatro, exposições de pinturas cinema, 

concurso de rap, produção de curta metragem, curso de malabarismo, apoio esportivo e 

também aulas de culinária. Esse evento pode ocorrer com a organização da Coordenadoria 

da Juventude para adolescentes de 14 a 16 anos de maneira itinerante passando pelos 

Bairros da cidade e se possível nas comunidades do interior. O evento pode ser realizado 

uma vez por mês com cronograma estabelecido, os jovens das localidades inscrevem-se 

para realizarem essas apresentações e as oficinas disponíveis. Diante do exposto acima, 

concluímos que se faz necessário um espaço de socialização dos jovens farroupilhenses, 

para que possamos construir hábitos salutares e de boa convivência. Por fim, gostaria de 

expressar que o Projeto Vereador Por Um Dia possibilita aos alunos uma aproximação com 

a política, uma forma de nos reconhecermos como cidadãos ativos dentro da cidade em que 

vivemos, parabéns aos organizadores, agradeço pela atenção, muito obrigada. 

PRES. POR UM DIA JÚLIA LAZZARI: Muito obrigada Vereadora Por Um Dia 

Gabriely Werberich. Passo a palavra ao Vereador Por Um Dia Pedro Augusto Kuhn 

Moroni. 

VER. POR UM DIA PEDRO AUGUSTO KUHN MORONI: Eu gostaria de saudar 

todos os presentes, Vereadores, diretores e todas as pessoas que estão prestigiando essa 

Sessão. Meu nome é Pedro Augusto Kuhn Moroni e eu me sinto honrado em participar 

desse projeto, então, eu gostaria de agradecer tanto a minha escola, como a Câmara de 

Vereadores, de poder ter essa oportunidade de trazer projetos, principalmente do interior 

do 2º Distrito de Farroupilha, para que as pessoas possam prestigiar e observar o que 

realmente se passa por lá. Eu gostaria de agradecer também a Diretora Nelva. Hoje, como 

educando da Escola de Ensino Médio Júlio Mangoni no 2º Distrito desse município, eu 

tenho a honra de ser Vereador Por Um Dia. Através dessa oportunidade, venho apresentar 

um dos principais anseios da comunidade que é viabilizar o acesso da telefonia móvel que 

atualmente ainda é inacessível, apesar de sua grande importância e de ser algo que 

potencializaria diversos aspectos na nossa comunidade. Se pensarmos no momento atual 

em que vivemos em pleno Século XXI, na era das telecomunicações e que estamos 

vivendo o ponto alto dessa era e que a cada dia dependemos mais dessas tecnologias que 

nos cercam, percebemos a carência de um recurso tão básico que acaba limitando uma 

comunidade tão próspera como a nossa. Busco aqui, objetivando junto ao Poder 

Legislativo dessa Casa, meios para viabilizar o projeto na implantação da telefonia móvel 

para o 2° Distrito, falando assim essa deficiência que tanto limita o desenvolvimento da 

nossa comunidade. Gostaria de citar alguns aspectos como o êxodo rural, a carência de 

indústrias, muitas vezes a falta de comunicação entre as pessoas, a dificuldade para se 

comunicar com as pessoas da lavoura, pessoas que muitas vezes não conseguem ficar o 

tempo todo dentro da sua casa para atender o telefone móvel e também gostaria de dizer 

que esse tão almejado “sinal telefonia móvel” significa não só o conforto e a segurança, 

mas sim fundamentalmente, para o homem do campo e para o produtor rural, a 

oportunidade de negócios, informações, acesso as notícias e prosperidade, quero dizer que 

eu represento o 2º Distrito, não só a escola e a educação, mas também a agricultura, o 

comércio, as empresas e principalmente, as pessoas que vivem por lá, afinal, toda e 

qualquer comunidade é construída por pessoas. Esse projeto objetiva melhorar a qualidade 
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de vida, tanto das pessoas que estão lá, quanto das pessoas que passam por lá, como 

turistas, visitantes e conhecedores desse lugar, esse é o meu projeto. Obrigado. 

PRES. POR UM DIA JÚLIA LAZZARI: Muito obrigada Vereador Por Um Dia Pedro 

Augusto Kuhn Moroni. Passo a palavra ao Vereador Por Um Dia Vinícius Parisotto 

Quirino dos Santos. 

VER. POR UM DIA VINÍCIUS PARISOTTO QUIRINO DOS SANTOS: Boa noite 

Senhora Presidente Júlia Lazzari Presidente da Casa, boa noite aos colegas Vereadores Por 

Um Dia, funcionários da Casa, empresários, demais autoridades presentes, Senhoras e 

Senhores. Quero fazer uma saudação especial ao Conselho Municipal de Educação que 

está presente, a Diretora do Colégio Nossa Senhora de Lourdes, Marina Mattielo, 

Vereadores da Casa e o meu Vereador Padrinho, o Leandro Somacal. Apresento nessa 

noite, o Projeto Farroupilha Sustentável e Ecológica. No Artigo 1º - Fica criado o Projeto 

Farroupilha Sustentável e Ecológica que incentiva ações do Poder Executivo Municipal, 

visando a preservação dos recursos naturais, competindo-lhe: realizar o plantio de árvores 

frutíferas típicas da região, nos logradouros públicos; modificar a configuração das 

pavimentações asfálticas, permitindo uma área de permeabilidade do solo junto ao meio 

fio; incentivar o aproveitamento da água das chuvas para as descargas sanitárias. Artigo 2º 

- Essa Lei entrará em vigor na data de publicação. Sala de Sessões, 10 de outubro de 2016. 

O Projeto Farroupilha Sustentável e Ecológica tem como propósito incentivar e disseminar 

práticas no âmbito do Município de Farroupilha que proporcionem a manutenção e 

prevenção dos recursos naturais de nossa cidade. O plantio de árvores frutíferas típicas da 

região, preserva as espécies e caracteriza a cidade com frutos típicos que provem alimentos 

solidários aos turistas e munícipes que dele necessitam. Como a gente sabe, nós na região 

de Farroupilha, estamos sobre a Bacia Hidrográfica do Rio das Antas, localizado ao Oeste 

dos Trilhos do Trem, nessa Bacia a gente está pegando muita água deles com os poços 

artesianos e não estamos colocando ela de volta; o que acontece quando a gente coloca um 

projeto como a pavimentação asfáltica que um dos Vereadores pediu aqui, é que não deixa 

a água penetrar ao solo, deixando ele desidratado, não devolvendo a água para as nossas 

Bacias Hidrográficas. A pavimentação asfáltica, apesar de ser um grande conforto para 

nossa população, não deixa a água penetrar ao solo e faz com que escorra para o Rio das 

Antas que deságua no Rio Jacuí e alague as regiões de Estrela. A pavimentação asfáltica, 

como se apresenta atualmente, não proporciona uma melhor permeabilidade ao solo e pode 

aumentar drasticamente o fluxo de água, a temperatura do entorno e a hidratação da 

vegetação ao longo da via. O projeto sugere que uma faixa destinada ao estacionamento 

dos veículos, possa permanecer como a pavimentação de paralelepípedo ou similar, 

deixando a pavimentação asfáltica apenas para a faixa de rodagem. Essa área vocês podem 

ver que tem a região do asfalto ao lado, é para a água poder entrar no solo e poder deixar o 

solo umidificado. O aproveitamento da água das chuvas para o sanitário é urgente, pois em 

sanitário gastamos aproximadamente 25% do nosso consumo diário, na válvula de parede 

podemos despejar até 20 litros de água por descarga, no caso do vaso acoplado o volume 

cai para 6 litros. Com a racionalização do uso da água dos sanitários, podemos cobrar um 

tratamento mais adequado para a água que chegue em nossas casas, visto que a relação da 

qualidade da água está diretamente conectada a nossa saúde. Diante do exposto, 

submetemos o projeto Farroupilha Ecológica e Sustentável à elevada apreciação dos 

Vereadores, solicitando sua apreciação e aprovação. Como o Vereador Josué Paese Filho 

falou, ele disse que nós somos o futuro, a gente precisa também de um lugar para se 



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL FL. Nº:  744 

CÂMARA MUNICIPAL DE FARROUPILHA ATA Nº:   3.691 

CASA LEGISLATIVA DR. LIDOVINO ANTÔNIO FANTON DATA:   10/10/2016 

 

 

divertir, sem ter que sair da cidade, sem ter que ir para Carlos Barbosa, Garibaldi, Bento 

Gonçalves ou Caxias do Sul, eu venho com uma Sugestão de um Projeto de Lei, “Noite em 

Farroupilha”, que tem por finalidade instituir no Município de Farroupilha uma região de 

comércio noturno, essa região serviria para desenvolver a movimentação pública noturna 

em Farroupilha, vendo que os nossos amigos se deslocam até cidades vizinhas em busca de 

entretenimento, lembrando que por ser muito longe, torna-se caro o valor de um táxi, por 

exemplo, o que faz com que venha dirigindo até sua casa, muitas vezes sobre o efeito de 

álcool. Visto diversas reclamações e pedidos para que a nossa cidade se mantenha viva 

durante a noite e sem precisarmos ir até outras cidades para termos lazer, está sendo 

apresentado o Projeto de Lei, “Noite em farroupilha”, que incentiva a criação de bares e 

casas de shows em locais da cidade, deixando uma isenção fiscal de 5 anos para que os 

comerciantes que forem abrir o seu negócio e trabalhar a noite. Além de termos vida após 

às 22 horas com esse projeto, ele faria girar a economia interna da cidade. Com certeza o 

projeto Farroupilha Ecológica e Sustentável e a sugestão do Projeto de Lei, “Noite em 

farroupilha”, serão aprovados por essa Casa e pelo Poder Executivo Municipal, agradeço o 

convite e a oportunidade de estar representando o Colégio Nossa Senhora de Lourdes Por 

Um dia na Câmara de Vereadores. Boa noite a todos e muito obrigado. 

PRES. POR UM DIA JÚLIA LAZZARI: Muito obrigada Vereador Por Um Dia 

Vinícius Parisotto Quirino dos Santos. Passo a palavra ao Vereador Por Um Dia Lucas 

Zamboni da Silva. 

VER. POR UM DIA LUCAS ZAMBONI DA SILVA:(Execução do vídeo). Boa noite a 

todos, saúdo o Presidente da Câmara de Vereadores, os colegas Vereadores Por Um Dia, os 

Senhores Vereadores, as equipes diretivas, a direção e os professores da Escola Santa Cruz, 

as Autoridades e demais presentes, em especial ao Vereador Aldérico Bonez de Matos, a 

quem eu estou representando nessa Sessão. Meu nome é Lucas Zamboni da Silva, sou filho 

de Eliseu da Silva e Fabiana Zamboni, tenho 12 anos, estudo no 7° ano da Escola 

Municipal de Ensino Fundamental Santa Cruz. Eu, como Vereador representante dessa 

escola, sinto-me agraciado em participar do Projeto Vereador Por Um Dia e agradeço a 

minha escola por ter me dado a oportunidade de representá-la. A minha proposta de 

Vereador Por Um Dia, é solicitar ao Poder Público, através da Câmara de Vereadores, a 

colocação de 9 contêineres de lixo seco no Distrito de Nova Milano, esses contêineres 

seriam colocados junto aos contêineres já existentes de lixo orgânico para com isso, 

contribuir com o desenvolvimento sustentável do planeta. A importância da coleta seletiva 

está diretamente ligada a reciclagem, pois permite que os resíduos descartados sigam um 

destino final, ambientalmente correto. O lixo separado deixa de ser lixo e passa a 

oportunizar a reciclagem desses materiais. A coleta seletiva de lixo também favorece o 

mercado econômico, gerando renda para várias pessoas, além disso, é indiscutível que o 

benefício maior será em favor do médio ambiente, uma vez que diminui a poluição de 

solos e rios. A gestão lixo é um dos grandes desafios a ser enfrentado pela Administração 

Pública Municipal. Temos que incluir na cultura da população, a responsabilidade pela 

preservação do meio ambiente, iniciando-se pela separação dos materiais e pela reciclagem 

dos mesmos. Diante do exposto, peço o apoio dos nobres Vereadores para a aprovação 

desse requerimento, muito obrigado. 

PRES. POR UM DIA JÚLIA LAZZARI: Muito obrigada Vereador Por Um Dia Lucas 

Zamboni da Silva. Passo a palavra ao Vereador Por Um Dia Dionatha Reck Rocha. 
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VER. POR UM DIA DIONATHA RECK ROCHA: A Câmara de Vereadores de 

Farroupilha saúda todos os presentes, em especial, o Ilustríssimo Senhor Raul Herpich 

Presidente dessa Casa e cumprimentando, estendo cumprimentos ao meu padrinho Alberto 

Maioli, aos demais Vereadores, autoridades, professores, diretores e aos demais cidadão 

farroupilhenses presentes nessa Sessão, boa noite. Meu nome é Dionatha, represento a 

Escola de Ensino Fundamental Padre Rui Lorenzi, sou aluno do 9º ano. Gostaria de 

apresentar como sugestão, o Projeto de Lei chamado “espaço cultural”, esse assunto foi 

discutido com os alunos da escola e foi realizada uma pesquisa para saber as reais 

necessidades culturais que a nossa cidade necessita com quase 100% de aprovação, os 

alunos votaram pela criação de um cinema e um teatro. Sugestão de Projeto de Lei. Artigo 

1º - Esse projeto prevê a criação de um espaço de cultura e lazer para as crianças, jovens e 

adultos do nosso município. Artigo 2º - Nesse espaço cultural, instalar uma ou mais salas 

de cinema. Artigo 3º - Instalar também um teatro espaço para palestras, colocação dos 

motivos: esse Projeto de Lei visa trazer e centralizar entretenimento para a população de 

Farroupilha. Temos aqui em questão, a criação de um cinema, um teatro e um grande 

auditório para a nossa cidade, isso traria muitos benefícios como: a cidade não proporciona 

diversão para a sua população, que nos dias de chuva, frio e inverno, permanecem em seus 

lares, pois não tem onde se divertir, tornando a cidade monótona e sem graça. As escolas 

em seu currículo, preveem a exibição de filmes de produção nacional, como complemento 

integrada a proposta pedagógica conforme prevê a Lei nº 13.006 de 26 de junho de 2014. 

Acrescento o inciso 8º ao artigo n٥ 26 da Lei nº 9. 394 de 20 de dezembro de 1996. 

Economia com gastos em transporte; hoje, as pessoas necessitam se deslocar da nossa 

cidade para irem até Caxias do Sul e assistirem a um filme ou até a Casa da Cultura para 

assistir uma peça de teatro, os alunos poderiam até desenvolver peças de teatro em suas 

escolas, depois apresentá-las no teatro da cidade para outras escolas. Isso seria uma forma 

de interagir com os outros. Poderia ser cobrado um valor irrisório para os alunos que 

fossem assistir as peças de teatro e esse valor retornar para a escola que apresentou a peça. 

A Secretaria da Cultura poderia trazer para a cidade, peças de teatro de fora, para serem 

apresentadas para a rede de ensino aos cidadãos em geral. Trazer palestrantes que 

desenvolveriam diversos assuntos para a população em geral a menores custos. Esses são 

alguns dos muitos motivos para criar esse espaço cultural em nossa cidade. Estamos 

falando de nossa aprendizagem como alunos, dos benefícios físicos e mentais que esses 

entretenimentos trariam para as pessoas e o enriquecimento cultural, muito obrigado pela 

atenção e boa noite a todos. 

PRES. POR UM DIA JÚLIA LAZZARI: Muito obrigada Vereador Por Um Dia 

Dionatha Reck Rocha. Passo a palavra ao Vereador Por Um Dia Gabriel Expedito 

Marchetto. 

VER. POR UM DIA GABRIEL EXPEDITO MARCHETTO: Boa noite a todos, meu 

nome é Gabriel Expedito Marchetto, tenho 15 anos e por meio desse projeto, venho 

representar a nossa Escola Estadual de Ensino Fundamental Viviam Maggioni. Saúdo a 

nossa representante Júlia Lazzari, ao Presidente da Câmara Raul Herpich e a todos os meus 

colegas de bancada, todos os Vereadores e aos que se fazem presentes, especialmente a 

nossa Vice-Diretora da tarde, Neusa Molon Mansan e a nossa professora de História 

Andréia de Pelegrin. Quem somos? Aqui vocês veem o auditório da nossa escola, tem 

outras fotografias também, como a do primeiro prédio, a biblioteca, a nossa atual direção, 

ao redor da nossa escola, a nossa vista panorâmica da frente, os murais que foram expostos 
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no dia 20 de setembro de 2016 e a fotografia do primeiro prédio da nossa escola. Nós 

queremos através desse projeto, fazer a seguinte solicitação: Por muitos anos, os arredores 

da nossa escola apresentaram problemas, tais como: falta de uma calçada para os 

estudantes e para qualquer cidadão ou para quem passasse por ali. Em dias de chuva, por 

não ter esse acesso, se criaram poças e acumulou umidade, fazendo com que os alunos e as 

pessoas que passassem por ali, tivessem que usar a rua ou o gramado, tendo que desviar o 

caminho e causando uma séria de transtornos e incidentes que não seriam necessários. 

Observamos que além de ser um problema de segurança e acessibilidade para a 

comunidade escolar e pedestres, também é um problema que leva o acúmulo de lixo aos 

arredores da escola, pois dessa forma, a aparência é de abandono e as pessoas que 

depositam lixo nessa área não veem como uma escola, mas sim como um depósito. 

Pensamos que para resolver tais problemas, seria necessário um calçamento, como a escola 

é do Estado, solicitamos junto aos nossos Vereadores, uma atenção a essa causa, afim de 

buscar novos recursos que viabilizem obras em nossa escola, pois é uma escola que se dá a 

continuidade para a formação do bom cidadão, obrigado a todos e boa noite. 

PRES. POR UM DIA JÚLIA LAZZARI: Muito obrigada Vereador Por Um Dia Gabriel 

Expedito Marchetto. Passo a palavra a Vereadora Por Um Dia Eduarda Vitória Nunes. 

VER. POR UM DIA EDUARDA VITÓRIA NUNES: Boa noite a todos, meu nome é 

Eduarda, tenho 13 anos em curso o 7º ano da Escola Nossa Senhora de Caravaggio. 

Propomos o Projeto de Lei a ser submetido a análise e discussão dos nobres colegas 

Vereadores dessa Casa Legislativa, objetivando resgatar um brinquedo importante na 

cultura popular e assim, instituir a semana da Festa das Pipas. Os brasileiros conheceram as 

pipas através dos Colonizadores Portugueses por volta de 1596. A pipa, hoje veículo 

condutor de aprendizagem para a vida na Escola Nossa Senhora de Caravaggio, faz parte 

do contexto histórico do Brasil, uma vez que já foi utilizado no Quilombo dos Palmares 

para avisar quando algum perigo se aproximava. O nome “pipa” deriva do animismo que o 

povo atribuiu ao objeto. Por sua semelhança com a “arraia ou raia” é assim chamada em 

muitos lugares do país. Por sua variedade de cores e pela circunstância de voo, é também 

denominada “papagaio”, o próprio nome “pipa”, deriva da semelhança que o objeto tem 

com a vasilha bojuda de madeira que serve para conter líquidos. No Rio Grande do Sul é 

uma autêntica tradição empinar pipas na Sexta-Feira Santa. As pessoas saem cedo de casa 

com farnel na mão, a pipa pendurada nas costas e seguem para os cerros da região, longe 

dos fios que fazem a transmissão de energia, para dedicar-se ao esporte. Na Escola 

Caravaggio, o “FEST PIPA”, surgiu a partir de uma mensagem do Escritor Rubem Alves: 

“A PIPA E A FLOR”, além de que a professora de Educação Física, Lúcia Gil, buscava 

uma atividade fora dos muros da escola, que instigasse a ludicidade, a fantasia, a 

imaginação e a cooperação. A grande Festa das Pipas acontece na primeira semana do mês 

de dezembro, de forma que os alunos são instigados a participar da oficina de construção 

de pipas e o colorido delas vão ao encontro das temáticas de projetos trabalhados em sala 

de aula, esse é o projeto, obrigada. 

PRES. POR UM DIA JÚLIA LAZZARI: Muito obrigada Vereadora Por Um Dia 

Eduarda Vitória Nunes. Saúdo o Excelentíssimo Senhor Presidente da Câmara de 

Vereadores e nessa noite meu padrinho Raul Herpich, Senhores Vereadores, imprensa, 

diretoras das escolas, professores, pais e colegas Vereadores Por Um Dia. Nessa noite que 

é muito importante, quero parabenizar a Vereadora Maria da Glória Menegotto, que foi 

autora dessa Lei que leva a democracia as escolas, aos alunos, as famílias e a toda 
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comunidade em que a instituição está inserida. Sou Júlia Lazzari, represento a Escola 

Municipal de Ensino Fundamental João XXIII, localizada na Comunidade de Monte 

Bérico, 2º Distrito. Minha Diretora é a Professora Simone Lovatel Marchet, estou cursando 

o 4º ano, sou filha de Valter e Márcia Callegari Lazzari. Minha escola tem como filosofia, 

idealizar um educando inserido na sua época e espaço cidadão crítico, participativo, 

responsável, autônomo, capaz de realizar ações transformadoras na sociedade para que nós, 

estudantes, possamos crescer solidários, comprometidos e justos com tudo o que nos cerca. 

Convido a todos para assistirmos a um vídeo que contextualiza a escola e que mostra um 

pouco das ações que são realizadas por lá, (apresentação do vídeo). Aproveitando o 

momento político, estamos aprendendo a exercer a cidadania. Eu e meus colegas 

pesquisamos junto aos moradores, as prioridades de quem reside no interior do município. 

Vou ressaltar os itens mais lembrados: propor investimentos de incentivo à agricultura 

familiar do município, tendo em vista, a relevância de qualificar melhor o homem do 

campo, porque para mantê-lo na sua terra e com renda, ele precisa de parceiros como a 

Emater, Sindicatos, Embrapa, Sebrae e Universidades para produzir mais e com mais 

qualidade. Incentivar a perfuração de Poços Artesianos e material necessário para que a 

água potável seja uma realidade em todas as residências e entidades do distrito. Patrolar e 

encascalhar estradas vicinais, que dão acesso a produção com maior frequência, 

principalmente em épocas de colheita. Recolher o lixo seletivo em toda a comunidade, 

tendo em vista que atualmente, isso só acontece na via principal. Calçar e revitalizar a 

praça da comunidade com parquinho para recreação infantil. Instalar redutores de 

velocidade em frente à Igreja e sinalizar a faixa de pedestres no acesso à escola. Criar um 

Horto Municipal para o cultivo de mudas de flores e pomar para ser distribuído para as 

escolas, praças e canteiros centrais da cidade, com a finalidade de revitalizar os espaços 

públicos. Agradeço a oportunidade e peço que analisem as propostas com carinho, pois são 

de grande importância para o progresso do 2º Distrito. Muito obrigada pela atenção de 

todos. Após as manifestações iniciais, eu deixo o espaço aberto para os nobres Vereadores 

que ainda queiram usar a palavra. Coloco em votação em conjunto todos os projetos e 

requerimentos apresentados pelos Vereadores Por Um Dia, os Vereadores que estiverem de 

acordo permaneçam como estão. Aprovados por todos os Senhores Vereadores Por Um 

Dia os projetos e requerimentos que serão encaminhados ao Prefeito Claiton Gonçalves, 

Chefe do Executivo Municipal. Se nenhum Vereador quiser fazer mais o uso da palavra, 

passaremos para a Diplomação dos nobres Vereadores. Conforme vou nominado o 

Vereador padrinho e o Vereador Por Um Dia, se postem a frente desta Mesa para a 

Diplomação. Convido o Vereador Juvelino Ângelo de Bortoli para que proceda a outorga 

do Diploma de Vereadora Por Um Dia a Shayane Giacomini de Oliveira. Convido o 

Vereador Juvelino Ângelo de Bortoli (substituindo o Vereador João Reinaldo Arrosi) para 

que proceda a outorga do Diploma de Vereador Por Um Dia a Ricardo Galvão Barbosa. 

Convido o Vereador Arielson Arsego para que proceda a outorga do Diploma de 

Vereadora Por Um Dia a Janayna Ferreira Brião. Convido a Vereadora Maristela Rodolfo 

Pessin para que proceda a outorga do Diploma de Vereadora Por Um Dia a Schayene 

Alves Freitas. Convido o Vereador José Mário Bellaver para que proceda a outorga do 

Diploma de Vereadora Por Um Dia a Larissa Ranini Soares. Convido o Vereador Josué 

Paese Filho para que proceda a outorga do Diploma de Vereadora Por Um Dia a Maria 

Eduarda Argenton Saldanha. Convido o Vereador Lino Ambrósio Troes para que proceda a 

outorga do Diploma de Vereadora Por Um Dia a Laura Soares Ledur. Convido o Vereador 
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Roque André Tomazini para que proceda a outorga do Diploma de Vereador Por Um Dia a 

João Pedro Fonseca Bertolo. Convido o Vereador Vinicius Grazziotin de Césaro para que 

proceda a outorga do Diploma de Vereadora Por Um Dia a Gabriely Werberich. Convido o 

Vereador Sedinei Catafesta para que proceda a outorga do Diploma de Vereador Por Um 

Dia a Pedro Augusto Kuhn Moroni. Convido o Vereador Leandro Somacal para que 

proceda a outorga do Diploma de Vereador Por Um Dia a Vinícius Parisotto Quirino dos 

Santos. Convido o Vereador Aldérico Bonez de Matos para que proceda a outorga do 

Diploma de Vereador Por Um Dia a Lucas Zamboni da Silva. Convido o Vereador Alberto 

Maioli para que proceda a outorga do Diploma de Vereador Por Um Dia a Dionatha Reck 

Rocha. Convido o Vereador Ildo Dal Soglio para que proceda a outorga do Diploma de 

Vereador Por Um Dia a Gabriel Expedito Marchetto. Convido o Vereador Raul Herpich 

para que proceda a outorga do Diploma de Vereadora Por Um Dia a Eduarda Vitória 

Nunes. Por fim, o Vereador Raul Herpich fará a outorga do Diploma de Vereadora Por Um 

Dia a esta Presidente. Quero, em nome do Poder Legislativo, agradecer a presença de todos 

os Vereadores Por Um Dia, aos diretores e professores, aos alunos e familiares, a imprensa, 

senhoras e senhores. Após o encerramento, eu convido a todos os Vereadores Por Um Dia 

e a todos os Vereadores padrinhos para a foto oficial defronte está Mesa. 

PRES. RAUL HERPICH: Eu informo a todos os Vereadores Por Um Dia, que todos os 

seus projetos serão recolhidos pela Secretaria da Casa, para depois serem remetidos para o 

Executivo. 

PRES. POR UM DIA JÚLIA LAZZARI: Nada mais a ser tratado nessa noite, declaro 

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

 

 

 

 

 

 

 

Raul Herpich 

Vereador Presidente 

 

 

 

 

 

 

 

Ildo Dal Soglio 

Vereador 1º Secretário 
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