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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, João Reinaldo Arrosi, Leandro 

Somacal, Alberto Maioli, Maristela Rodolfo Pessin, Lino Ambrósio Troes, Roque André 

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

PRES. RAUL HERPICH: Boa noite a todos. Invocando o nome de Deus, declaro abertos 

os trabalhos da presente Sessão Solene de Outorga do título “Professor Destaque” de 2016. 

Inicialmente, a Câmara de Vereadores saúda e agradece a presença de todos aqui presentes. 

Em nome do Prefeito Municipal em exercício, Pedro Evori Pedrozo, quero cumprimentar 

todos os Secretários Municipais, a Secretária de Educação Elaine Giuliato, a Presidente do 

Conselho Municipal de Educação Professora Deisi Noro, que se encontra nesta Sessão e 

em seu nome, também saudar todos os professores que estão aqui, os diretores, os alunos, 

em especial as professoras homenageadas desta noite: Alana de Souza Ferreira e Neila 

Borges Foscarini Bonone. Também quero saudar as entidades de classe aqui presentes, a 

imprensa, os familiares das nossas homenageadas, senhoras e senhores. Convido para que 

façam parte da Mesa, o Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal em exercício Pedro 

Evori Pedrozo, a Secretária Municipal de Educação Elaine Giuliatto e as nossas 

homenageadas, as Professoras Alana de Souza Ferreira e Neila Borges Foscarini Bonone. 

O título “Professor Destaque” foi instituído pelo Decreto Legislativo nº 086/2013. Os 

nomes indicados foram analisados pela Comissão de Educação desta Casa juntamente com 

o Conselho Municipal de Educação. O Decreto nº 086/2013 vem em substituição ao 

Decreto nº 064/2009, que foi alterado em concordância da autora, Vereadora Márcia Georg 

e também com o Conselho Municipal de Educação. Informo que farão uso da palavra um 

Vereador por Bancada, a Secretária de Educação Elaine Giuliato e o nosso Prefeito 

Municipal em exercício, o Senhor Pedro Evori Pedrozo. 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, em seu nome 

quero cumprimentar e saudar a Mesa composta, representando o Executivo do nosso 

município, o nosso Prefeito em exercício, o Senhor Pedro Evori Pedrozo, eu seu nome 

quero cumprimentar e agradecer a presença da nossa Secretária de Educação, a Elaine 

Giuliato, quero estender os cumprimentos as nossas homenageadas desta noite: a Alana e a 

Neila, em nome dessas duas figuras que estão aqui hoje recebendo essa homenagem, em 

nome do coro da nossa querida classe dos professores do nosso Município de Farroupilha, 

quero cumprimentar cada um, cada uma, os familiares que estão aqui prestigiando essa 

Sessão que marca a história dessas duas pessoas que se destacaram e hoje estão aqui 

representando todo o corpo docente do nosso município. Quero cumprimentar os amigos, 

colegas Vereadores, a Deise Noro do Conselho de Educação, em seu nome, quero estender 

os cumprimentos aos demais presentes, a imprensa em nome de Daniel Rufatto do Jornal 

Informante, o meu amigo Secretário de Agricultura, o Fernando Silvestrin, nosso Vereador 

ano que vem nesta Casa, obrigado pela presença de todos. Senhor Presidente, eu vou 

iniciar o meu discurso com uma frase que eu valorizo muito tudo o que fazem nossos 
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professores pelos seus alunos, pelo bem da sociedade, alguém como vocês, merecem o 

reconhecimento, pois nos leva a percorrer o caminho do saber. A vocês, Alana e Neila, que 

hoje representam todos os queridos professores da nossa cidade, recebendo o título de 

Professoras Destaque, indicadas pelo diferencial em seu trabalho, cada uma com um 

projeto diferente, Professora Alana trazendo o projeto “Nutrição: Família e Escola, uma 

parceria que dá certo”, que visa descobrir as dificuldades que os alunos encontravam 

referindo-se a alimentação, assim com este projeto de proporcionar melhorias a saúde 

alimentar das crianças na escola e também de suas famílias. Onde os alunos e familiares 

puderam participar de forma ativa do projeto, pesquisando, questionando, atuando e 

praticando todas as atividades proposta dos temas envolvidos. A Professora Neila, com o 

“Cultura afro na escola” que busca a apreciação e o conhecimento da cultura africana em 

suas diferentes dimensões, visando auxiliar na construção de uma mentalidade sem 

preconceitos e cientes das heranças deixadas pelo povo africano, da relevância, da 

igualdade de direitos e respeito às diferenças. Projetos diferentes, mas com o mesmo 

intuito tornar cidadãos de bem. É gratificante demais, Senhor Presidente, Senhores 

Vereadores, estar aqui nesta noite podendo homenagear vocês Professores, eu acredito que 

Deus tem um propósito especial em nossas vidas, mas acredito também que o propósito 

que ele traz a vida de um professor é imensurável, o Dom de ensinar, o Dom de cuidar, o 

Dom de adotar, Professor Vinicius Grazziotin de Cezaro, porque é visível a maneira como 

vocês adotam cada novo aluno, cada família, cada história, meu sempre Professor Lino 

Ambrósio Troes. Senhor Presidente, para encerrar, eu deixo um pensamento de Albert 

Einstein: “A suprema arte do professor é despertar a alegria na expressão criativa do 

conhecimento, dar liberdade para que cada estudante desenvolva sua forma de pensar e 

entender o mundo, assim, criam pensadores, cientistas, artistas, grandes gênios, que 

expressam em seu trabalho, aquilo que aprenderam com os seus mestres de ensinar. ” 

Muito obrigado, Senhor Presidente e deixo aqui o nosso reconhecimento da Bancada do 

PSD para as nossas duas homenageadas, a Alana e a Neila, em seus nomes estender esses 

cumprimentos e essas felicitações a todos os familiares e colegas de trabalho. Muito 

obrigado e parabéns a vocês duas. 

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

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

Grazziotin de Cezaro. 

VER. VINICIUS GRAZZIOTIN DE CEZARO: Boa noite Senhor Presidente Raul 

Herpich, cumprimentando o Senhor, eu estendo o cumprimento aos demais Vereadores, 

quero cumprimentar de forma especial também o nosso Prefeito em exercício, o Senhor 

Pedro Evori Pedrozo, também estendendo aos Secretários que estão presentes na Casa, a 

secretária Elaine Giuliato, o Secretário Fernando Silvestrin, que bom poder compartilhar a 

sua presença, Secretária Elaine, neste momento em que falamos dos professores, em uma 

Sessão que também é alusiva ao Dia do Professor, em seu nome também quero estender os 

cumprimentos as nossas professoras homenageadas, a Alana e a Neila, quero cumprimentar 

também a Deise do Conselho Municipal e os demais professores, a Beatriz do SISMUF e 

os servidores, a nossa imprensa, os funcionários da Casa e um cumprimento ao especial ao 

meu companheiro Ildo Dal Soglio, que muito gentilmente, permitiu que eu realizasse mais 

este momento importante nesta vida Legislativa, que hoje traz como Professor Destaque 

uma fala mais afetuosa, uma fala mais amena no sentido de congratular as Professoras 

Destaque, mas também poder falar da nossa classe, dos professores, de educação, que é um 
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assunto muito caro para mim. Eu, quando recebi a incumbência do meu companheiro 

vereador Ildo Dal Soglio, para usar a Tribuna hoje, eu comecei a selecionar algumas coisas 

eu vinha lendo na semana do professor ali do dia 15/10/2016, que é uma semana em que a 

gente recebe muitas mensagens, muitos e-mails com textos, com congratulações e 

participamos de algumas festividades. Eu me deparei com um texto da Professora, 

Escritora e Editora de opinião do Correio Brasiliense, a Dad Squarisi, ela escreveu esse 

texto recentemente, em setembro de 2016 e publicou no site da Veja.com, o título é: 

“Nenhum a menos. ” Esse foi o título do texto que ela utilizou, como disse o Vereador 

Sedinei Catafesta que me antecedeu. Nenhum a menos, ela falou sobre essa questão da 

adoção, que é uma questão que a gente trata com os nossos alunos. Ela começa o texto 

falando assim: “O paralelo é inevitável, médico e professor jogam no mesmo time, ambos 

trabalham com a mesma e a mais preciosa matéria-prima: a vida. Conjugam também o 

mesmo verbo: salvar. ” Mas, aqui eu abro um parêntese para a minha fala, sempre tem um, 

“mas” quando a coisa está indo bem, no Brasil, segundo a autora, um oceano separa, uns 

vivem no século XXI, outros no século XIX. Durante o texto, ela compara o local de 

trabalho, diz ela que um cirurgião de muito tempo atrás, se entrar hoje em uma sala de 

cirurgia, ele não sabe nem para qual lado ele deve se virar e qual será o instrumento que ele 

deverá usar, tamanha é a evolução que a medicina trouxe para uma sala de cirurgia, em 

contrapartida, ela fala que a sala de aula continua analógica, no texto, de uma certa forma, 

ela não deixa claro na opinião dela, pelo menos não que eu pudesse interpretar, se isso é 

bom ou ruim, na minha visão, poder se bom, no sentido de que mesmo que as tecnologias 

cheguem e que o mundo avance, o papel do professor ainda é fundamental e ainda assim, 

nos dias atuais, nós podemos fazer milagres com o giz, com o quadro e não muito mais do 

que meia dúzia de livros, mesmo quando a internet não funciona, quando o sinal não está 

bom, quando toda aquela aula preparada que a gente traz, não roda, porque o computador 

falhou e mesmo assim a gente sempre tem alguma coisa a trazer, a discussão sempre 

acontece. Ela traz uma outra discussão importante durante o texto: “como preparar um ser 

humano hoje, em um mundo onde os limites se derretem? ” Eu achei muito interessante 

essa fala dela, os limites se derretem. Uma vez, a Revolução Industrial nos trazia tudo mais 

claro, um atrás do outro, um padrão, sai todo mundo igual, sabendo fazer a conta, sabendo 

falar as letras e hoje, o mundo não é mais assim, as fronteiras praticamente se entrelaçam, 

existem e não existem, eu achei nenhuma palavra melhor do que ela falou, os limites se 

derretem, como preparar um ser humano para enfrentar o mundo, onde os limites se 

derretem? Ela fala uma outra coisa muito importante, das equipes médicas, ela diz que 

passou um tempo em um Hospital de Excelência, o Albert Einstein em São Paulo e ela 

pôde perceber o trabalho da equipe médica, ela disse que eles tem uma arma e a arma deles 

é a ciência que eles buscam atualizações e outra coisa que eu achei interessante, para fazer 

uma paralelo conosco, professoras, eles não buscam a cura da doença, eles buscam a cura 

do paciente, porque a mesma doença pode não afetar o paciente da mesma forma, esta é 

uma das belezas do nosso trabalho, nós não estamos lá para ensinar matemática, português, 

nós estamos lá para descobrir como aquele ser único, aquele ser extraordinariamente único, 

deve ser afetado com a nossa fala, com as nossas ações, com a nossa prática, este é um 

grande desafio e é isso que faz a nossa profissão tão apaixonante, que alguns confundem 

ela com uma missão, é aí que está, é uma profissão, mas nós encaramos ela como uma 

missão, com esse lema de nenhum a menos, de buscar a identificação de saber o que está 

afetando aquele paciente. Eu vi uma vez um médico dizer que na estratégia de saúde da 
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família, ele conseguiu resolver a dor nas costas de um paciente, porque ele foi na casa do 

paciente e ele descobriu que a ergonomia da casa dele não favorecia, ele sugeriu algumas 

mudanças arquitetônicas, simples na casa e as dores nas costas, aliada a um tratamento 

específico, foram sanadas. Portanto, este é o universo também do professor, nós não 

sabemos quando o aluno está com fome, com frio, com sede, com medo, fragilizado 

emocionalmente ou nós sabemos, as vezes esses limites se derretem, até onde somos 

professores, pais, psicólogos, psicopedagogos, neurologistas. Ela também fala que as 

equipes médicas têm um lema: nenhum elo é mais importante do que os outros, todos 

devem saber o trabalho de todos. Hoje nas escolas, o que eu desejo é que a gente possa ter 

isso, ter esse elo com a coordenação, a direção, com quem recebe os alunos na porta, seja 

de uma empresa terceirizada em uma escola privada, que é o que normalmente acontece, 

seja de um funcionário da escola que está ali para receber os alunos, todos nós precisamos 

saber o que acontece, nenhum de nós é mais importante que o outro neste elo. Ela finaliza 

o texto, falando novamente sobre os médicos e aí vem uma raciocínio que eu gostaria de 

deixar para a Alana e para a Neila e desejar para nós, professores, eu não vou falar, ela fala 

no texto sobre a remuneração, fala de várias coisas, mas qual é a reflexão que eu queria 

fazer a partir deste texto da comparação do médico e do professor, já que nós temos um 

Prefeito Médico, hoje representado pelo nosso Pedro Evori Pedrozo, nós temos um Prefeito 

que é médico e temos a presença da nossa Secretária que entende muito sobre esse assunto. 

O que eu desejo para nós professores? Não é para que a gente tenha o salário de um 

médico, não é que a gente tenha até o status que um médico tem, o respeito quando ele 

chega no hospital, que a gente tenha o respeito que o paciente tem quando o médico 

prescreve algo, assim como nós professores, quando sugerimos uma leitura, quando 

sugerimos uma visita ou alguma ação na escola, as vezes é uma gincana, um momento de 

leitura ou um projeto, como as professoras trouxeram e dentro desses projetos, a educação 

acontece, os limites antes derretidos, voltam a ter a forma e nós podemos identificar muitas 

coisas, que de outras formas não seriam possíveis. Portanto, é isso que eu desejo para nós 

professores, que a gente tenha a capacidade e a grandeza de poder caminhar na escola e na 

sociedade de cabeça erguida, para que possamos ser chamados, possam chamar o professor 

para discutir sobre educação também, para que a gente tenha voz, mas uma voz de verdade, 

não apenas na Sessão Solene e sim no dia a dia, para que os pais saibam que o que os 

professores fazem é somente pensando no bem dos alunos e dos filhos por consequência, 

que a gente possa ter esse respeito, possamos andar de cabeça erguida e possamos 

continuar o nosso trabalho que é fundamental e vai, com certeza, engrandecer o futuro de 

muita gente. Alana e Neila, muito obrigado, parabéns e que assim seja, obrigado. 

PRES. RAUL HERPICH: Obrigado Vereador Vinícius Grazziotin de Cezaro. Convido o 

Partido da REDE Sustentabilidade, para que faça uso da Tribuna. Com a palavra, Vereador 

Alberto Maioli. 

VER. ALBERTO MAIOLI: Senhor Presidente Raul Herpich, em seu nome quero 

cumprimentar os demais Vereadores, a Vereadora Maristela Rodolfo Pessin, dar uma 

saudação especial ao nosso Prefeito em exercício, o Senhor Pedro Evori Pedrozo, 

cumprimentar a nossa Secretária de Educação Elaine, em seu nome cumprimentar os 

demais professores e as pessoas que se encontram aqui presentes. Uma saudação especial 

que vem do fundo do meu coração é para as Professoras Alana e Neila. A Professora Alana 

de Souza Ferreira, por possibilitar uma boa nutrição familiar, isso é algo muito importante, 

verdadeiro e salutar para toda a humanidade aqui na Terra, porque todos os segmentos da 
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vida para ficar bem, tem a ver com a nutrição, isso é muito importante, parabéns pela 

atitude do seu trabalho. A Professora Neila Borges Foscarini Bonone, quero lhe 

parabenizar por ser professora de dança de diversas etnias, isso se chama cultura, é algo 

muito importante e bonito, para não existir discriminação nesse País, porque eu acho que é 

um trabalho benéfico o que vocês fazem como educadoras. Eu quero, neste momento, 

homenagear todos os professores, porque ser professor, ser educador, é um dom sagrado de 

Deus, todos eles vão para o céu. O professor dedica a própria vida em função de suas 

atividades educativas, se não for no colégio é em casa, os preparativos dos trabalhos para 

serem aplicados nos colégios. Os professores nos conduzem, nos preparam e nos apoiam 

para a vida, os nossos professores, às vezes, não são valorizados e reconhecidos o quanto 

merecem. Eu digo uma coisa para vocês, que as vezes os professores são até espancados 

por alunos, nós ouvimos nos meios de comunicação, não era conforme antigamente, eu 

lembro de quando eu era menor, mas hoje, infelizmente é isso o que acontece nos nossos 

dias. Eu quero dizer que os professores educam e formam pessoas para a vida, chegam a 

ter muitos representantes nossos que sobem nos palanques e começam a dizer que precisa 

melhorar a segurança, educação, saúde, agricultura e assim por diante, mas hoje, 

infelizmente, nesse nosso País, às vezes, os nossos grandes representantes estão 

trabalhando quase 90% para sanear as suas falcatruas, é isso que decepciona o povo 

brasileiro, é o mau exemplo que esses representantes nos dão, ao contrário dos nossos 

benditos professores que dão aqueles ensinamentos com tanto amor e carinho. Antes de 

encerrar a minha fala, eu desejo a todos vocês que a paz, o amor, o carinho, a alegria e a 

felicidade sejam sempre eternos companheiros de cada um de vocês e que a tristeza jamais 

possa se arquivar nas páginas de suas tão preciosas vidas. Encerro o meu pronunciamento 

com muito carinho e amor, eu olho para esta plateia e vejo um grande esplendor. Um beijo 

para as duas homenageadas e um abraço a todos os professores. Muito obrigado. 

PRES. RAUL HERPICH: Obrigado Vereador Alberto Maioli. Convido o Partido 

Progressista – PP, para que faça uso da Tribuna. Com a palavra, Vereador Josué Paese 

Filho. 

VER. JOSUÉ PAESE FILHO: Senhor Presidente Raul Herpich, Senhor Prefeito 

Municipal em exercício Pedro Evori Pedrozo, colegas Vereadores. Quero cumprimentar a 

Secretária de Educação Elaine Giuliato, a Deise Noro do Conselho Municipal, o Secretário 

da Agricultura Fernando Silvestrin, suplentes de Vereadores que concorreram nas últimas 

eleições, presidente das entidades, comunidade escolar, professores, diretores e alunos, 

colaboradores desta Casa, imprensa, Senhoras e Senhores. Um cumprimento todo especial 

e de coração as nossas homenageadas, as professoras Alana, Neila e também cumprimentar 

os seus amigos e familiares, sejam bem-vindos esta noite nesta Casa. Ser professor é entrar 

cansado numa sala de aula e diante da reação da turma, transformar o cansaço numa 

aventura maravilhosa de ensinar e aprender, ser professor é apontar caminhos, mas deixar 

que o aluno caminhe com seus próprios pés, ser professor não é ofício para qualquer um, é 

preciso ser desdobrável e assumir diferentes tarefas diante das mais diversas situações, mas 

professor faz muito mais do que ensinar, professor abre caminhos, oferece possibilidades, 

inspira. Todas as profissões são importantes, mas só existe uma profissão pela qual todos 

os profissionais passam, pela mão dos professores, uns seguem o caminho correto, outros 

vão para outro caminho, conforme o Vereador Alberto Maioli falou, por isso que a nossa 

educação, não vou falar aqui em saúde, infraestrutura ou agricultura, Secretário Fernando 

Silvestrin, já que a Sessão é sobre a educação. Nós teríamos escolas até em cima dos 
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barrancos, teríamos escolas sobrando, professores com salário digno que merecem, mas 

uns foram para a sala de aula com professores dedicados e foram para outro caminho, o da 

corrupção, que a gente vê todos os dias bilhões e bilhões de reais sendo levados da nossa 

educação. Um bom professor pode marcar a vida de um bom aluno para toda a sua vida, eu 

desejo que nunca percam a garra e a coragem, pois a melhor maneira de ensinar já criada 

no mundo, é o exemplo. Eu vou falar, Vereador Vinicius Grazziotin de Cezaro, com as 

suas palavras, o Senhor fez uma comparação entre um médico e um professor, eu tenho a 

certeza de que nós todos, temos o maior respeito pelos médicos, pela medicina e com 

certeza, é o professor em primeiro lugar, com todo o respeito, dentro e fora da sala de aula 

e gostaria que os nossos governantes olhassem com outros olhos para a nossa educação, 

não somente aqui em Farroupilha, mas em todo o País. Eu tenho a certeza, que logo adiante 

nós teríamos cidadãos com mais respeito para a humanidade e o nosso Brasil seria outro, 

apenas dando uma chance um pouco maior para os nossos professores. Boa noite e muito 

obrigado a todos. 

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, Vereadora Maristela Rodolfo Pessin. 

VER. MARISTELA RODOLFO PESSIN: Excelentíssimo Senhor Presidente Raul 

Herpich, Excelentíssimo Prefeito em exercício, o Senhor Pedro Evori Pedrozo, Secretários 

Municipais, Elaine Fanton, Fernando Silvestrin, a Presidente do Conselho Municipal de 

Educação Deise Noro, representantes do conselho, colegas Vereadores, em especial os 

Vereadores da minha Bancada, os Vereadores João Reinaldo Arrosi, Arielson Arsego e 

José Mário Bellaver, que me oportunizam em usar a Tribuna neste momento tão especial, 

neste dia tão especial, uma saudação também aos professores, diretores, os familiares e 

convidados, assim como, os representantes do SISMUF, através da Beatriz, Presidente do 

Sindicato. Eu gostaria também de parabenizar, Secretária Elaine e Deise, todas as escolas 

que participaram e se inscreveram neste Professor Destaque 2016, fica aqui o registro do 

nosso agradecimento e dos nossos cumprimentos a eles que participam deste Professor 

Destaque que tem uma importância muito grande para o nosso município, em especial para 

a comunidade escolar. Quero saudar também a imprensa, os funcionários da Casa e uma 

saudação muito especial as nossas homenageadas de hoje. Senhoras e Senhores, neste mês, 

celebramos datas importantes, como o Dia das Crianças e o Dia do Professor, é bem 

possível, professoras Alana e Neila, que uma série de recordações da jornada do magistério 

lhes ocorra a mente, como por exemplo e aqui nós estamos falando de vocês em especial, a 

lembrança do dia em que decidiram ser professoras e quem sabe, também do dia em que 

pela primeira vez, entraram em uma sala de aula, com a tarefa de despertar o encanto e o 

gosto pelo saber, pela descoberta e pelo aprendizado. Professor, é uma pessoa que ensina 

uma arte, uma ciência, uma técnica, uma disciplina. Na prática, sabemos que o professor 

segue muito além das definições que estão no dicionário, o professor ensina sim, mas 

também acalenta sonhos, descobre habilidades, fomenta a vontade de superar desafios, não 

raro, o professor acolhe vidas e faz delas, em certos momentos, um pouco suas também. 

Sim, porque muitas vezes, mais do que ter conhecimento, é preciso ter sabedoria. 

Sabedoria, que nos dita os momentos de falar e os momentos de calar, sabedoria que nos 

faz compreender para além daquilo que está nos muitos livros que estudamos, em especial, 

que os professores estudam. Por isso hoje, professoras Alana e Neila, no dia em que vocês, 

honrosamente e merecidamente, recebem o título de Professor Destaque do ano, saibam 
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que o fazer de cada uma de vocês, marcou gerações que compartilharam a vida com vocês 

e vocês também, com seus modos de ser e viver, com os seus conhecimentos, seguirão 

certamente guardadas nos corações daqueles que compartilharam sua jornada com vocês e 

continuam compartilhando. Isso, ao fim de tudo, é o que as torna especiais, é o que lhes 

atribui um brilho que se eterniza nas recordações e nas sementes plantadas a cada dia. 

Saibam professoras e professores, que Farroupilha e os farroupilhenses se orgulham de tê-

los aqui e de junto com vocês, ter escrito e continuar escrevendo uma importante parte da 

nossa história. Parabéns as nossas duas homenageadas e parabéns também, do fundo do 

meu coração, a todos os professores, que apesar de todas as dificuldades e desafios 

enfrentados, continuam acreditando no ser humano e lutando por um mundo melhor. Que 

Deus abençoe a todos, muito obrigada. 

PRES. RAUL HERPICH: Obrigado Vereadora Maristela Rodolfo Pessin. 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. Cumprimento o Senhor Prefeito 

Municipal em exercício, o grande amigo e companheiro Pedro Evori Pedrozo, 

cumprimento o Vereador Raul Herpich, Presidente desta casa Legislativa e em seu nome, 

cumprimento os demais colegas Vereadores e a Vereadora Maristela Rodolfo Pessin. 

Cumprimento a Secretária de Educação Elaine Giuliato e em seu nome, que cumprimentar 

todos os demais Secretários que se fazem presentes nesta noite, quero aproveitar para 

cumprimentar a Deise Noro, que também está presente nesta noite e os demais presentes do 

conselho. Também quero cumprimentar a Beatriz e em seu nome, cumprimento os demais 

representantes do SISMUF que se fazem presentes. Cumprimento à imprensa, os 

servidores desta Casa e todas as pessoas presentes nesta noite. Cumprimento a todos os 

professores e diretores que aqui estão e quero dizer que se não fosse por eles, nós não 

teríamos esta Sessão de hoje. E vai o meu cumprimento em especial as homenageadas 

desta noite: Alana de Souza Ferreira e Neila Borges Foscarini Bononi, que receberão o 

certificado de Professor Destaque 2016. Cumprimento também a todos os familiares e 

amigos das homenageadas, que vieram compartilhar este prêmio junto com elas. Quero 

agradecer ao meu colega de partido, Aldérico Bonez de Matos por me proporcionar utilizar 

esta tribuna nesta noite. Sinto-me lisonjeado de estar aqui para falar de algo tão bonito, que 

é a educação. Ela é a ferramenta mais preciosa de todas. É capaz de transformar uma 

sociedade. A educação é capaz de lutar contra as desigualdades sociais no mundo e levar a 

esperança de prosperidade, assim como o projeto da homenageada Neila, que visa levar 

para as escolas, a cultura afro, valorizar, equilibrar e igualar, fazem parte deste importante 

projeto, que visa a valorizar as heranças deixadas pelos antepassados e promover o respeito 

as diferenças, usando uma palavra minha, “extirpando” a imagem do preconceito do meio 

da nossa sociedade. Ser professor é sinônimo de amor, dedicação e acima de tudo, ter a 

vontade de ser um agente transformador, mesmo que sejam com pequenas atitudes. Assim 

fez a homenageada Alana, que se preocupou com a alimentação dos pequenos, criando um 

projeto que tem como finalidade, proporcionar melhorias na saúde alimentar das crianças 

na escola e também de suas famílias. Promover através da alimentação, uma forma de 

proporcionar um hábito de saúde aos seres humanos, visto que sofremos as consequências 

boas ou ruins de tudo o que consumimos, essa é a importância do seu projeto, Alana, muito 

importante e valorizado por mim. Se hoje existem várias profissões e aqui vou me ousar 

entrar um pouco nas palavras do Vereador Vinicius Grazziotin de Cezaro que me 
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antecedeu, nunca se esqueçam que elas existem graças a um professor, que passou por sua 

vida, que forma os responsáveis por fazer você juntar as primeiras letras, aprender a contar 

os números, a ler, entre outras tantas coisas, sim, todos nós somos frutos da educação, cada 

um de nós, seja qual for a nossa profissão, somos frutos da educação, todos os nossos 

passos, tudo o que nós somos, começaram conduzidos, moldados e polidos pela mão de um 

professor. Professor, você é sim, uma profissão admirável. Eu, Vereador Leandro Somacal, 

em nome da Bancada do Partido Socialista Brasileiro, parabenizo novamente as 

Professoras Destaque e parabenizo todos os demais professores e diretores que estão aqui e 

que lutam tanto pela nossa educação e formando a opinião desses nossos novos líderes que 

estão crescendo, que serão amanhã os líderes que conduzirão a nossa sociedade. Parabéns a 

todos, parabéns a vocês, desejo muita saúde e sucesso, boa noite a todos. 

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: Excelentíssimo Senhor Presidente do Legislativo 

Municipal, Raul Herpich, Excelentíssimo Senhor Prefeito em exercício, Pedro Evori 

Pedrozo, Excelentíssima Senhora Secretária Municipal de Educação, Professora Elaine 

Giuliato, em seu nome, quero saudar o Secretário da Agricultura, Fernando Silvestrin, 

saudar os demais servidos municipais presentes, os Senhores Vereadores, quero saudar a 

Presidente do Conselho Municipal de Educação, Professora Deise Noro, os representantes 

de partidos políticos. Quero saudar os Vereadores e suplentes de Vereadores que estão 

conosco, quero saudar a imprensa e os servidores do Legislativo, Senhoras e Senhores. Eu 

recebi com muita honra e imensa alegria, a incumbência de ser portador da homenagem as 

professoras Alana e Neila e também, a todos os professores neste momento importante da 

vida do Legislativo. Eu venho, em nome do Partido Democrático Trabalhista, agradecendo 

desde já aos Vereadores Roque André Tomazini e Raul Herpich. Ser professor é ter à 

disposição a faculdade de impulsionar o crescimento daqueles alunos que caminham com 

os professores e nessa caminhada, há uma mudança de postura por parte dos alunos. 

Seguramente no futuro, esses que caminharam com os seus professores, que obtiveram 

como modelo, como exemplo, os chamarão de Mestres, e chamar de Mestres significa um 

pouco mais do que ser simplesmente alguém que ensina, mas alguém que serve de modelo, 

de caminho, para estabelecer critérios na construção de uma sociedade melhor. Vereador 

Vinicius Grazziotin de Cezaro, os limites se derretem; se os limites fossem estabelecidos 

pelos professores, certamente eles seriam mais sólidos do que o aço e não se derreteriam 

tão fácil, acontece que, por vezes, a família deixa de lado o seu papel importante que é o da 

construção desses limites, desses valores que devem ser atribuídos ao professor dentro da 

sala de aula. Senhores professores! Os caminhos que vossos alunos irão percorrer, terão 

traços dos vossos ensinamentos pela vida inteira, quando as dificuldades se acumulam em 

nossas vidas, é dos Mestres e dos seus ensinamentos que nós nos recordamos, buscando a 

solução a partir das lições recebidas no nosso passado. Os discípulos poderão esquecer 

muitas lições, porém não esquecerão o amor que cada um de vocês dedicaram a esses 

jovens, a informação. A sociedade nos julgará pelo amor que nós dedicamos a ela, julgará 

o professor pelo amor que ele dedicou aos seus alunos. Podemos afirmar com convicção 

que o professor é a mola propulsora do desenvolvimento cultural, econômico e 

principalmente social na nossa sociedade. O futuro dos jovens está diretamente ligado a 

qualidade dos seus conhecimentos e essa qualidade que o professor irá despertar é o futuro 
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brilhante que irá se perpassar a individualidade, adentrando no seio da sociedade e 

produzindo cultura na nossa comunidade, Estado e quem sabe, no nosso País. Esses nossos 

alunos levarão consigo muitas lições aprendidas que serão capazes de alcançar o futuro que 

vocês, professores, Mestres e educadores ajudaram a construir em cada uma das mentes. 

Somos todos dependentes da qualidade de educação, da caminhada dos Mestres, que os 

capacitam em suas vidas e vivem plenamente como cidadãos e principalmente como 

cidadãos do bem. Podemos afirmar que os professores possuem um conhecimento na alma 

e o coração entregue a satisfação de amar, o conhecimento está na nossa alma, no 

querermos produzir algo mais importante, mas no nosso coração está o amor e é pelo amor 

que nós iremos ensinar e produzir. Professores, restam imortalizá-los em nossas vidas, 

tanto pelo conhecimento pedagógico que nos foi proposto, quanto por outras lições que não 

fazem parte de muitas propostas pedagógicas, mas fazem parte de critérios, caminhadas, 

ensinamentos, convívio e amor. O que seria de nós se não existisse o professor, o Mestre, 

educador, onde estariam nas profissões que são lucrativas, profissões que nos dão, por 

vezes, status na sociedade, engenheiros, médicos, enfermeiros, advogados, juízes, 

diplomatas, Presidente da República e tantas outras. Pensando dessa maneira, é fácil 

perceber o quanto vocês são importantes para o conhecimento e o crescimento interpessoal 

entre os alunos, de um modo especial, o crescimento interpessoal na nossa sociedade. O 

valor dos professores é imensurável e precisa cada vez mais alcançar destaque de 

reconhecimento na nossa sociedade. Somos eternamente gratos e eu sou, por terem me 

ensinado a construir o amanhã como algo importante na minha vida e na vida daqueles que 

comigo convivem, por toda a dedicação e pelo amor que eu recebi na sala de aula, na 

caminhada que eu tive com eles, ser professor é uma virtude, talvez para poucos, obrigado 

professora Alana e Neila, pelo dom que vocês provavelmente buscaram na família de ser 

professoras, a quem tanto faz o bem da humanidade, a quem tanto produz em prol da 

humanidade. Em nome do Partido Democrático Trabalhista, os nossos parabéns. Quero por 

fim, parabenizar os professores homenageados hoje nessa Casa, a Alana, a Neila e todos os 

demais professores presentes ou da nossa comunidade, porque ser professor nos dias atuais 

é uma tarefa, por vezes, difícil e complicada porque, nós acabamos disputando, ou melhor, 

os professores acabam disputando com a internet, o celular, agora com o WhatsApp, com 

outros meios de comunicação, que acabam destruindo aquilo que é tão importante, que é 

feito pelo professor, que é o amor, o trabalho, o carinho e a compreensão que cada um faz. 

Queridas professoras, parabéns, votos de sucesso a cada dia das suas vidas, muito 

obrigado. 

PRES. RAUL HERPICH: Obrigado Vereador Lino Ambrósio Troes. Convido para fazer 

uso da Tribuna a Secretária Municipal de Educação Elaine Giuliato. 

SECR. MUN. DE EDUCAÇÃO ELAINE GIULIATO: Boa noite. Eu costumo gostar 

bem mais de receber um boa noite mais animado. Eu acho que a noite hoje, permite com 

que a gente quebre um pouco o protocolo e se consiga ter um boa noite mais animado. 

Muito obrigada, professor é isso, acima de qualquer coisa, é esse ânimo, essa coisa bonita 

que todas as pessoas tem dentro de si, mas que as vezes ficam escondidas, lá dentro, muitas 

vezes por um pouco de vergonha, por deixar de ser aquela criança que todo o professor 

tem, por mais velho que seja, é isso que nos motiva e que nos faz acreditar que o professor 

é essa eterna criança e por isso que a gente continua trabalhando com as nossas crianças, 

adolescentes e também com os nossos idosos que são um pouco crianças, quando ficam 

mais velhos, é isso o que nos motiva. Eu gostaria de cumprimentar o nosso Presidente da 
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Casa, o Raul Herpich, cumprimentando o Presidente, eu quero cumprimentar todos os 

Vereadores presentes, a Vereadora Maristela Rodolfo Pessin, o nosso Prefeito em 

exercício, o Pedro Evori Pedrozo de barba agora, que sempre tem nos acompanhado em 

todas as questões que envolve, principalmente a educação, porque eu sei que ele é um 

admirador do trabalho da educação. Eu gostaria de cumprimentar a nossa Professora Deise, 

Presidente do Conselho de Educação, a Jandira que é a minha Coordenadora do 

Departamento de Educação Infantil, é minha companheira de todo os dias no serviço. 

Quero cumprimentar as diretoras das nossas escolas que estão aqui, as nossas professoras, 

porque afinal de contas, são elas que trabalham localmente, que estão lá com os nossos 

alunos todo o dia, dando aquilo que realmente precisam, essa educação de qualidade que a 

gente sabe que o Município de Farroupilha tem se esmerado ano a ano para dar ao nosso 

aluno, o SISMUF, através da Beatriz presente, meu colega Secretário, o Fernando 

Silvestrin e a todas as autoridades, instituições e entidades presentes. Quando a gente fala 

em educação, para mim é motivo de um prazer imenso, eu tenho certeza que a educação é 

aquilo que a gente tem como ser humano. Eu não consigo entender como o ser humano 

hoje, consegue se chamar de ser humano se realmente ele não tem educação, hoje a gente 

fala que saúde é extremamente importante, a Assistência Social, a questão da violência, 

que a gente precisa trabalhar muito com ela, eu faço um questionamento: se faltasse a 

educação, vocês acham que a saúde, a violência e a Assistência Social seriam melhores? 

Eu digo que não. O mundo só será melhor se as pessoas realmente acreditarem que é 

através da educação que a gente pode fazer essas mudanças, estamos tão necessitados, se 

faz saúde preventiva, se tem menos delinquentes, porque desde muito cedo eles começam a 

trabalhar e entender o que realmente significa educação, se começa a dar mais cultura para 

eles. As questões de vulnerabilidade se tornam menores, porque a partir do momento em 

que eu entendo o que significa educação, eu dou mais chances para eles, chances de vida, 

de serem gente, serem realmente abraçados e acolhidos por uma sociedade que entende o 

que isso significa, eu sou uma apaixonada pela educação e tenho certeza que boa parte das 

pessoas que aqui estão e que entendem o que isso significa, compartilham isso comigo e é 

por isso que a gente fica mais tranquilo quando se fala nisso, porque é um assunto que 

realmente, é um tema que faz parte da vida da gente. A gente não é gente se não tem 

educação, essa é a realidade. O que a gente pode falar ainda em termos de educação? É 

vida, é tornar o ser humano cada vez mais humano. Ser professor é acolher, ser afetivo, é 

entender o que o meu aluno quer me dizer, através daquelas atitudes que eles têm, que nos 

falam através do seu corpo, muitas vezes não só da sua boca, mas através do seu corpo, é 

inspiração, é ter muito respeito pelo outro. Eu vejo que, às vezes, por parte de alguns não 

existe essa compreensão do que realmente significa ser professor, se sabe que é uma 

minoria, ainda bem. Professor, eu vejo que faz parte do nosso crescer humanitariamente, 

nenhum de nós estaríamos aqui onde estamos hoje, se realmente nós não tivéssemos 

passado pelos bancos escolares e não tivéssemos tido um professor. Todas as profissões 

que a gente tem hoje, essa gama, esse leque imenso, se dão por causa de quem? Por causa 

dos professores, sem eles, eu tenho certeza que a gente só passaria pela vida, mas não 

seríamos os seres humanos que a gente procura todo o dia ser, crescer e ser mais. Alana e 

Neila, a gente vem acompanhando o trabalho de vocês, mais especificamente o trabalho da 

Neila na Escola Nossa Senhora das Graças, para mim, é um motivo de extremo prazer em 

poder acompanhar esse crescimento da rede como um todo, eu falo sempre em Rede do 

Município de Farroupilha, porque a gente vê que tanto as escolas particulares, como as 
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municipais e  as estaduais, vem crescendo uniformemente, o IDEB é uma prova disso, é só 

acompanhar para ver que realmente o Município de Farroupilha vem crescendo e vem 

sendo cada dia mais e melhor. Eu trabalho com alimentação, um trabalho bonito com os 

nossos pequenos, a gente sabe que eles curtem muito, mas precisam aprender também a se 

alimentar adequadamente, com menos Chips e mais frutas talvez, eu vejo que esse trabalho 

é extremamente importante, porque é desde pequeno que a gente começa a fazer com que 

eles tenham uma formação alimentar adequada, para não se tornarem grandes, com mais 

idade que nem eu e ser uma comedora compulsiva de chocolate, a exemplo de muita gente 

que eu conheço. A Neila, com o seu trabalho na Escola Nossa Senhora das Graças, com 

muita dança, muita capoeira, muita adversidade nas questões de dança também e 

trabalhando com o nosso aluno que precisa saber que o mundo é feito de diferenças e se a 

gente entender o que significa diferença hoje, passa pelo respeito, somente eu vou respeitar 

o meu próximo, se eu realmente entender as diferenças, sejam elas quais forem, respeito 

passa por isso e não se faz respeito se não tiver isso, nem com professores, alunos, pais ou 

a sociedade como um todo. Creio que o maior resgate nos valores que a gente vem 

comentando e fala-se muito, é com relação ao respeito, se começa por aí, resgatar esse 

respeito e respeito é diferença, respeitar as diferenças e entender o que isso significa. 

Acreditar no aluno, é isso que nos alimenta todo o dia, esse é o nosso incentivo diário, é 

por isso que a exemplo do que a Alana e a Neila fazem, é o que nos motiva, o que nos dá 

aquela ânsia pela vida e pela profissão que a gente abraçou como motivo de vida também. 

Eu gostaria muito de parabenizar de coração, de colega para colega, de admiradora para 

admiradores de profissão que a gente escolheu, os parabéns para a Alana e a Neila. Eu 

tenho certeza que foi justa a escolha e merecida a homenagem, parabéns gente e muito 

obrigada. 

PRES. RAUL HERPICH: Obrigado Secretária Elaine Giuliatto. Neste momento, 

daremos início à outorga do título ‘Professor Destaque’ para as nossas professoras 

homenageadas que tanto merecem esse título. Tenho certeza que outros professores 

poderiam estar aqui nessa noite, mas o Conselho fez a escolha, fez essa avaliação e os que 

estão nesta noite representando e recebendo esse prêmio destaque, este certificado, estão 

representando toda a classe escolar. Eu convido a docente Alana de Souza Ferreira, para 

que venha junto comigo na frente da Tribuna para receber o Certificado e após poderá usar 

a Tribuna para sua manifestação, convido a Secretária Elaine Giuliatto para que me 

acompanhe nessa entrega. 

PROFESSORA ALANA DE SOUZA FERREIRA: Boa noite a todos. É com imensa 

alegria que recebo essa homenagem hoje, eu gostaria de agradecer a presença de todos, a 

Mesa. É muito gratificante saber que a nossa classe está tão bem representada, obrigada 

Deise Noro por estar presente, Secretária Elaine Giuliato, grata pela minha família, a 

equipe que trabalha comigo e que partilha todos os dias de sonhos e eu acho que a gente 

planta cada semente através da nossa prática diária, por acreditarmos que a educação 

transforma o mundo e cabe a nós, como professores, semear isso, obrigada mais uma vez a 

todos, estou muito feliz e também muito emocionada, obrigada. 

PRES. RAUL HERPICH: Obrigado professora Alana de Souza Ferreira. Nesse 

momento, eu convido a docente Neila Borges Foscarini Bonone, para que receba das mãos 

deste Presidente e do nosso Prefeito Municipal em exercício Pedro Evori Pedrozo, o Título 

Professor destaque do ano. 
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PROFESSORA NEILA BORGES FOSCARINI BONONE: Boa noite. Primeiro, eu 

agradeço todas as palavras que vocês disseram, agradeço a presença das minhas colegas. 

Minha família não está aqui, porque eu sou de Vacaria, por ser de Vacaria, também 

agradeço toda a acolhida que eu tive em Farroupilha. No início, eu tinha muito medo de 

largar a minha escola, os meus alunos e vir para cá, quando eu passei no concurso, foi 

muito choro, muito difícil, eu estava entre ficar lá ou vir para cá e aí eu fui muito bem 

recebida, tenho alunos maravilhosos, a minha equipe trabalha junto comigo desde o 

primeiro dia de aula, a Secretária também e eu estou aqui somente a um ano e três meses, 

eu consigo fazer um bom trabalho, porque eu tenho uma boa equipe, se não fosse assim, 

realmente eu não teria esse resultado. Eu estou muito feliz pela aprovação desse projeto, é 

um tema que eu trabalho a tempo e admiro muito a Cultura Africana. Quero agradecer aos 

meus colegas que não estão aqui, mas que trabalharam comigo, obrigada. 

PRES. RAUL HERPICH: Obrigado professora Neila Borges Foscarini Bonone, 

cumprimento mais uma vez as nossas homenageadas. Convido para que faça uso da 

Tribuna em nome do Poder Executivo Municipal, o Prefeito Municipal em exercício Pedro 

Evori Pedrozo. 

PREF. MUNICIPAL. EM EXERCÍCIO PEDRO EVORI PEDROZO: Senhor 

Presidente, Senhores Vereadores, professoras homenageadas, familiares, professores, 

minha querida Secretária de Educação Elaine, Deise, todos os professores, direção de 

escola, amigos. O dia de hoje é um dia especial na Câmara de Vereadores, porque também 

faz parte da função dos Vereadores, auxiliar no destaque de quem é bom, de quem faz o 

bem e de quem planta futuros melhores para a sociedade. A Câmara de Vereadores é o 

Fórum onde tem a representação de todos os setores da sociedade e eu vi aqui os 

Vereadores Sedinei Catafesta, Vinicius Grazziotin de Cezaro, Alberto Maioli, Josué Paese 

Filho, Maristela Rodolfo Pessin, Leandro Somacal, Professor Lino Ambrósio Troes, cada 

um deles com a sua sabedoria, falando do professor. Um dos maiores educadores, eu vi em 

um dos seus maiores dizeres o seguinte: “não existe saber mais ou saber menos, existem 

saberes diferentes”. A sociedade é cheia de saberes, esses homens e mulheres que estão 

aqui, cada um tem o seu saber, mas aquele que dedica o seu saber a formar um novo ser 

humano, uma nova geração, é um ser especial, é movido como o Vereador Vinicius 

Grazziotin de Cezaro disse: movido pela paixão. Eu tenho duas professoras na minha vida, 

dentro da minha casa, uma que se formou um pouco mais velha, porque a gente fez uma 

opção de vida diferente e eu disse para a minha filha: “Eliza, você escolheu professora, 

quantos cursos tem no dia de hoje para você escolher”. Ela disse: “pai, todas as profissões 

precisam de um professor”. Foi inocente a minha pergunta para ela, ela sabia o que queria, 

ela tem a paixão, ela foi mordida pela mosca azul. Eu tenho a impressão de que nós 

vivemos um ciclo difícil para os professores, as famílias se desestruturaram, todos 

precisam trabalhar. A gente tem na Prefeitura Municipal, todos os dias, alguém 

interpelando, a maioria no dia seguinte que ganharam o nenê, se pudessem largar para o 

Prefeito para a escolinha cuidar, largariam, e aí eu acho que está o nosso problema, porque 

atribui depois a responsabilidade da educação para o professor e coitado do professor, tem 

que fazer a vez da mãe, do pai, da avó, tem que fazer a vez da família que se desestruturou, 

por isso, é uma profissão de risco ser professor nos dias de hoje. Eu vi a Alana falando de 

educação infantil e eu tenho paixão por educação infantil, eu tenho aqui uma professora 

que nos ajudou em um projeto lindo, que está a 15 anos funcionando no Bairro 1º de Maio 

e que atende muita gente, eu acredito muito no que você faz, professora, eu acredito que 
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logo dá para a gente moldar, tem a Neila que veio lá da Vacaria dos Pinhais, professora de 

dança, eu ensinei durante 30 anos na minha vida, sustentei minha família com dignidade, 

com danças. Eu vejo o Diego que está aqui também, tem uma participação muito legal 

nisso, a Deise tem uma história muito legal, também é uma professora de dança muito 

caprichosa, o Vinícius que tem uma ligação, um músico extraordinário, de uma vida inteira 

cuidando disso. Existem muitos professores fazendo muitas coisas legais, vocês são o bom 

exemplo para a nossa sociedade, vocês estão hoje aqui para representar todos que fazem 

com muita paixão a preparação de um novo futuro, que Deus vos abençoe em nome da 

Administração Municipal, em nome do Doutor Claiton que está descansando uns dias, eu 

parabenizo vocês e digo que eu tenho muita honra de participar desse dia festivo da 

Câmara de Vereadores, onde destaca dois bons exemplares nesse grupo de professores. 

Hoje, os colaboradores do Município de Farroupilha, a maioria são professores, a maioria 

do quadro de colaboradores do Município de Farroupilha são professores e eu tenho muito 

orgulho de conviver com essa gente. Saúdo o meu Vereador mais votado desse último 

pleito, o Fernando Silvestrin, meu Secretário de Agricultura que também tem ensinado 

muito na sua função. Muito obrigado a todos, parabéns professores. 

PRES. RAUL HERPICH: Obrigado Prefeito em exercício Pedro Evori Pedrozo. Quero 

em nome do Poder Legislativo Municipal, agradecer a presença do nosso Prefeito em 

exercício Pedro Evori Pedrozo, da Secretária Municipal de Educação Elaine Giuliato, da 

Presidente do Conselho Municipal de Educação Professora Deise Noro, dos Secretários 

Municipais, das nossas homenageadas Alana e Neila, professores, alunos, diretores, 

imprensa, senhoras e senhores presentes. Nada mais a ser tratado nesta noite, declaro 

encerrados os trabalhos da presente Sessão Solene. Boa noite e uma boa semana a todos. 

 

 

 

 

 

 

 

Raul Herpich 

Vereador Presidente 

 

 

 

 

 

Ildo Dal Soglio 

Vereador 1º Secretário 
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