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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, Juvelino 

Angelo De Bortoli, 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 em homenagem as escolas Municipais de Ensino 

Fundamental que se destacaram na avaliação do Índice de Desenvolvimento de Educação 

Básica – IDEB 2015, que são elas: Ângelo Chiele, Ângelo Venzon Neto, Antônio Minella, 

Cinquentenário, Ilza Molina Martins, Maria Bez Chiele, Nossa Senhora Medianeira, Nova 

Sardenha, Oscar Bertholdo, Padre Vicente Bertoni, Presidente Dutra, Primeiro de Maio, 

Santa Cruz e Zelinda Rodolfo Pessin. Inicialmente, a Câmara de Vereadores saúda e 

agradece a presença de todos. Em nome do Prefeito Municipal Claiton Gonçalves, quero 

cumprimentar todos os Secretários Municipais, saudar todos os professores que estão aqui, 

os diretores, os alunos e em especial, as escolas representadas pelos seus diretores, 

professoras, imprensa, senhoras e senhores. Convido para que façam parte da Mesa, o 

Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal Claiton Gonçalves, a Secretária Municipal de 

Educação Elaine Giuliatto e a Presidente do Conselho Municipal de Educação Deise Noro. 

Esta Sessão de homenagem foi de iniciativa da Vereadora Maristela Rodolfo Pessin e 

aprovado por todos os Vereadores. Informo que farão uso da palavra, a Vereadora 

Maristela Rodolfo Pessin, autora da homenagem e um aparte a um Vereador por Bancada, 

a Secretária Elaine e o nosso Prefeito Municipal Claiton Gonçalves. Convido a Vereadora 

Maristela Rodolfo Pessin para que faça uso da Tribuna, em nome do Poder Legislativo 

Municipal e dos Vereadores. 

VER. MARISTELA RODOLFO PESSIN: Excelentíssimo Senhor Presidente Raul 

Herpich, Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal Claiton Gonçalves, Senhora Secretária 

de Educação Elaine Giuliatto, Presidente do Conselho Municipal de Educação Deise Noro, 

Senhores Vereadores, Senhoras diretoras das escolas homenageadas, professores, pais, 

alunos, familiares, Presidente do SISMUF Beatriz. Uma saudação muito especial e 

carinhosa aos representantes das escolas: Ângelo Chiele, Ângelo Venzon Neto, Antônio 

Minella, Cinquentenário, Ilza Molina Martins, João Grendene, Maria Bez Chiele, Nossa 

Senhora Medianeira, Nova Sardenha, Oscar Bertholdo (duas vezes destaque na avaliação 

do IDEB), Padre Vicente Bertoni, Presidente Dutra, Primeiro De Maio, Santa Cruz de 

Nova Milano que mais uma vez foi destaque na imprensa estadual neste final de semana 

com o título “Exemplo na Serra”, Senador Teotônio Vilela e Zelinda Rodolfo Pessin que 

eu sempre gosto de registrar que leva o nome da minha mãe. Imprensa, demais presentes. 

Ocupo esta tribuna hoje, com muito orgulho e com a grande responsabilidade de 

representar os meus colegas de Bancada, Vereadores Juvelino Ângelo De Bortoli, João 

Reinaldo Arrosi, Arielson Arsego e José Mario Bellaver, a quem agradeço pela grande 

honra em homenagear as escolas de nosso município que se destacaram na avaliação do 

IDEB 2015. Senhor Presidente, conta a história que nas administrações de Farroupilha, o 
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PMDB também sempre priorizou a área da educação. Muitos atos foram relevantes nesse 

sentido, como por exemplo, a Lei Municipal n° 1916 de 1992, que criou o Conselho 

Municipal de Educação na gestão do então Prefeito Clóvis Zanfeliz. Também, a Lei 

Municipal n° 1717 de 1990, que criou o Plano De Carreira no governo do Prefeito Clóvis 

Zanfeliz que ainda em sua administração, instituiu o Regime Jurídico Único, através da Lei 

n° 1715 de 1990. Todas essas legislações visualizavam a justa remuneração, em especial, 

dos profissionais de educação e suas aposentadorias. Lembro também da implementação 

da hora atividade, da formação continuada dos professores, do projeto crescer, do projeto 

rumo certo (distorção idade-série) que tiveram seu início nas administrações dos Prefeitos 

Pasqual e Baretta, além de tantas outras que associadas à dedicação e empenho da 

comunidade escolar e de seus docentes, fizeram com que avançássemos nos índices de 

avaliação do IDEB, criado pelo Ministério de Educação, em 2007, que traçou metas de 

ensino até o ano de 2022. Essa meta, deve atingir o índice de 6 nas séries iniciais e de 5,5 

nas séries finais (resultado obtido pelos países desenvolvidos). Portanto, desde 2007, o 

IDEB vem fazendo parte do cotidiano dos professores e das escolas públicas, seja através 

da preparação da escola para a aplicação da prova, da divulgação do resultado de cada 

escola, das intervenções e cobranças para a conquista de bons resultados, das comparações 

e ranque entre escolas e municípios. Senhoras e Senhores! O sucesso de Farroupilha no 

IDEB orgulha a todos nós! Muito além do orgulho, nos dá tranquilidade e segurança, pois 

certifica da melhor forma possível, a qualidade da educação pública de nosso município, 

colocando o nosso ensino de Farroupilha, nos mesmos patamares dos países desenvolvidos, 

ou seja, nós estamos proporcionando a melhor qualidade de vida aos nossos filhos, pois 

“proporcionar educação de melhor qualidade é dar direito à vida e a cidadania! ” É claro 

que a Administração Municipal, a Secretaria de Educação, a direção das escolas, os 

supervisores, os colaboradores, os CPMs, os pais e os alunos têm grande importância 

também nestes resultados e a todos eles registramos à nossa gratidão, o nosso 

reconhecimento e a nossa homenagem, porém não podemos esquecer de quem realmente 

executa tudo: o professor, em sala de aula e que o faz independente de quem esteja na 

gestão, mostrando que é possível superar obstáculos, garantindo desta forma, um ensino 

público de qualidade. Os índices obtidos pelas nossas escolas servem de exemplo, tanto 

para os alunos, como para os novos educadores, devemos sempre investir e cada vez mais 

na educação. “Professor é profissão e educador é missão. ” Estes resultados que tanto nos 

orgulham, são frutos de um trabalho consistente que vem sendo realizado há muitos anos e 

que vem sendo também compreendido pelo corpo técnico da Secretaria de Educação, pelos 

estudantes e por suas famílias. Nós sabemos que ainda há muito o que se fazer na área de 

educação, por isso homenageamos os professores e as escolas, que apesar de estarem 

satisfeitos com os resultados obtidos na avaliação do IDEB, não ficam acomodados e se 

dedicam incansavelmente, no sentido de sempre passar mais e mais conhecimento aos 

alunos. Neste momento, eu devolvo a palavra ao Senhor Presidente. 

PRES. RAUL HERPICH: Obrigado Vereadora Maristela Rodolfo Pessin. Concedo um 

aparte ao Partido Democrático Trabalhista – PDT, para que faça uso da Tribuna. Com a 

palavra, Vereador Lino Ambrósio Troes. 

VER. LINO AMBRÓSIO TROES: Excelentíssimo Senhor Presidente Raul Herpich, 

Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal Doutor Claiton Gonçalves, Excelentíssima 

Senhora Secretária Municipal de Educação, Excelentíssima Senhora Presidente do 

Conselho Municipal de Educação, Senhores Vereadores, Senhora Vereadora, quero 
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agradecer o aparte que me foi concedido, também que cumprimentar os representantes da 

imprensa, pais, alunos, membros das escolas, Vereador eleito e representantes de Partidos 

Políticos presentes. Senhor Presidente, Senhores Vereadores, alcançar a excelência, minha 

cara Secretária Municipal Elaine Giuliatto, é algo que muitas vezes está tão distante, no 

olhar de quem dirige um município ou uma secretaria, mas por vezes, esses desafios são 

lançados para esses jovens, para esses professores que também são jovens, que vão 

alcançar esses objetivos, porque ultrapassam as barreiras que por ventura, a burocracia, as 

dificuldades econômicas, as mais diversas, eles conseguem, professores, alunos, pais e 

famílias conseguem superar todas essas adversidade e chega-se à excelência do trabalho 

desenvolvido. Esse trabalho trata-se de um empenho de todos os professores, alunos, 

direção de escola, merendeiras, enfim, todos aqueles que fazem qualquer trabalho 

vinculado à escola. Vejam que nós estamos hoje, comemorando o resultado do IDEB, hoje 

nós estamos dentre as 20 melhores instituições de ensino do Brasil, esse resultado é de todo 

o trabalho desenvolvido, desde o seu trabalho lá no Conselho Municipal de Educação, até o 

trabalho desenvolvido na Secretaria de Educação por parte da Secretária e das Assessoras, 

as direções de escola, todos envolvendo-se em um processo de construção de um resultado, 

não apenas do IDEB, mas um resultado de vida para esses jovens. Por isso, é motivo de 

alegria e satisfação, esse é o grande motivo que eu vos cumprimento, alunos, professores e 

pais, por este desempenho, certamente, esta construção para esses jovens, irá representar 

no futuro, algo extraordinário, porque nós só vamos conseguir sair de um estado de 

dificuldade econômica, se nós melhorarmos a educação dos nossos filhos. Somos gratos, 

nós Vereadores, nós do PDT, Vereador Presidente Raul Herpich e o Vereador Roque 

André Tomazini, somos gratos pela dedicação de todos vocês, tanto na sala de aula, quanto 

fora. Essa conduta voltada ao ensino, voltada a qualidade, buscando o máximo do 

aperfeiçoamento, é hoje exemplo para o Rio Grande do Sul, para o Brasil e para a nossa 

Farroupilha, que nós amamos, cultivamos, idolatramos e queremos o melhor, que este 

modelo que cada um de vocês desenvolveu para ter este resultado, deve servir de mola 

propulsora para que outros, em uma inveja sadia, façam um crescimento semelhante 

aqueles que vocês fizeram. Quero parabenizar as escolas, Vereadora Maristela Rodolfo 

Pessin, que estão aqui representadas, mas de modo especial, quero cumprimentar a todos o 

sistema de ensino do Município de Farroupilha, que vem passo a passo alcançando 

excelentes resultados. Como a senhora já referiu os nomes das escolas, permito me 

ultrapassar, considerem-se todos homenageados, em nome do PDT, parabéns pelo 

desempenho e muito obrigado pela formação que os senhores professores estão dedicando 

aos filhos de Farroupilha. Vocês serão recompensados no futuro por tudo aquilo que cada 

uma das professoras fez com os nossos filhos que serão no futuro de dar inveja a todos 

vocês. Muito obrigado. 

PRES. RAUL HERPICH: Obrigado Vereador Lino Ambrósio Troes. Concedo um aparte 

ao Partido Progressista – PP, para que faça uso da Tribuna. Com a palavra, Vereador 

Josué Paese Filho. 

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

Vereadora Maristela Rodolfo Pessin, cumprimento o nosso Prefeito Doutor Claiton 

Gonçalves, a nossa Secretária de Educação Elaine Giuliatto, a Presidente do Conselho de 

Educação Deise Noro. Quero parabenizar a Vereadora Maristela Rodolfo Pessin pela 

iniciativa desta linda homenagem que é merecedora. Eu não vou repetir o nome das 

escolas, porque já vão estar no protocolo, mas eu quero expressar meus sinceros 
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agradecimentos aos professores, alunos e funcionários de todas as escolas que foram 

destaque com as melhores médias a nível nacional. Compromissados com a educação e o 

cotidiano escolar, fazem o melhor todos os dias para oferecer um ensino de qualidade. O 

reconhecimento deste trabalho é mais que merecido e é motivo de grande orgulho para 

Farroupilha. A comunidade e os pais são grandes parceiros e diretamente responsáveis pelo 

sucesso das escolas, pois em parceria com a família, o trabalho docente flui e quem ganha 

são as crianças. Os alunos também estão de parabéns, pois os resultados refletem o esforço 

em sala de aula e a dedicação nos estudos. Tenho certeza que este foi apenas o começo. 

Vocês farão muito mais porque são capazes. Eu espero também, que a PEC 241, faça 

alguma coisa em relação aos cortes, a nível nacional, estadual e municipal, Senhor Prefeito, 

mas eu espero que na educação, não congelem e não cortem gastos dessa área, porque aí 

está a prova, todas essas escolas com bastante estudo, logo vão dar um bom resultado e 

sem ele, o nosso País não irá para a frente. Muito obrigado a todos, parabéns aos 

professores, alunos, diretores e todos os seus familiares, obrigado. 

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

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

Sedinei Catafesta. 

VER. SEDINEI CATAFESTA: Senhor Presidente Raul Herpich, em seu nome eu quero 

agradecer o aparte a nossa autora proponente desta homenagem, a Vereadora Maristela 

Rodolfo Pessin, quero cumprimentar o nosso Prefeito Claiton Gonçalves e toda a sua 

equipe que está aqui, a Secretária Elaine Giuliatto, querida que não mede esforços para 

atender a cada uma das demandas das escolas, parabéns pelo seu trabalho. Deise, parabéns 

pelo seu trabalho, equipe e todos que hoje representam a massa das nossas escolas, 

professoras, diretoras, quero agradecer a presença de vocês e parabenizar cada uma e cada 

um pelo trabalho desenvolvido em prol de uma nação, do município, de seres humanos que 

saem qualificados nas mãos de vocês e se o resultado do nosso município hoje, for 

referência a nível nacional, Vereadores, é porque são vocês, que se dedicam cada dia mais 

em prol daquelas pequenas crianças que saem de lá prontas para dar continuidade para a 

sua qualificação em uma faculdade e voltam para Farroupilha para produzir e fazer com 

que esse município continue crescendo e dando orgulho a cada professor que lá no passado 

fez parte da sua vida. Quero parabenizar cada uma e dizer que este prêmio, este 

reconhecimento, vocês vão levar, como diz o Vereador Lino Ambrósio Troes, com algo 

que vai dar ainda mais prazer na hora de exercer uma profissão tão valorizada e especial 

que é ser professor no século de hoje. Atualmente, as dificuldades que passa o País e o 

município, “respinga” nas escolas, mas as dificuldades são alguns obstáculos que vocês, 

com a sabedoria e a dedicação, buscam fazer o melhor a cada um dos alunos. Eu deixo 

aqui, Senhor Presidente, um pensamento para encerrar a minha fala e novamente, eu 

parabenizo a Casa e cada escola já citada no protocolo que recebem esse reconhecimento 

do IDEB 2015. O pensamento que deixo é do Rubens Alves: “Para isso, existem as 

escolas. Não para ensinar as respostas, mas para ensinar as perguntas. As respostas nos 

permitem andar sobre a terra firme, mas somente as perguntas nos permitem entrar pelo 

mar desconhecido. ” Eu quero dizer para vocês que não há mar desconhecido com o 

conhecimento e a dedicação de cada uma e cada um dos nossos professores e da nossa rede 

de ensino municipal, parabéns. Em nome do Poder Legislativo, em nome do Vereador 

Sedinei Catafesta, em nome da nossa Bancada, o reconhecimento que é pequeno, do 
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trabalho maravilhoso que vocês fazem. Parabéns a Casa e a Vereadora Maristela Rodolfo 

Pessin pela homenagem, obrigado. 

PRES. RAUL HERPICH: Obrigado Vereador Sedinei Catafesta. Concedo um aparte ao 

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

Aldérico Bonez de Matos. 

VER. ALDÉRICO BONEZ DE MATOS: Boa noite a todos, gostaria de cumprimentar o 

Senhor Presidente dessa Casa Legislativa, o Prefeito Claiton Gonçalves, colegas 

Vereadores, Secretária Municipal de Educação Elaine Giuliatto, Presidente do Conselho 

Municipal de Educação Deise Noro, Beatriz do SISMUF, diretores das escolas, 

professores, representantes dos CPMs, comunidades, alunos, servidores da Casa, demais 

presentes. Conforme já foi mencionado pelo Vereador Josué Paese Filho, realmente, nós 

aqui do município, aprovamos um plano municipal de educação, onde o objetivo é sanar 

várias deficiências que ainda existem na educação do município, aliás, sempre vão existir 

algumas deficiências, algumas perduram mais tempo, outras são novas, mas enfim, sempre 

vão ter desafios. O momento em que vivemos hoje, é aquela história, se estamos onde 

estamos, é porque merecemos, Secretária Elaine, quem o diga, até querendo a sua 

permanência, é quando se merece o lugar. Onde nós estaremos? Depende de nós, porque 

até mesmo os resultados deste momento, não vão permanecer por si só, eles vão depender 

de muito trabalho. Quem dera, se nós tivéssemos todas as escolas do município da rede 

com o mesmo nível de desenvolvimento, quem dera. Para isso acontecer, são vários os 

fatores que diferenciam, a região, a clientela que frequenta a escola, a união da 

comunidade, a união dos professores, a junção de ter uma unidade dentro da escola, dentro 

da comunidade, onde todos façam parte do mesmo objetivo. Portanto, nós temos hoje esse 

resultado e eu vi algumas semelhanças, até dentro das atividades que nós tivemos aqui na 

Câmara de Vereadores: Vereador Por Um Dia, Alunos Destaque, Olimpíadas Brasileiras de 

Astronomia, os jogos estudantis, eu vejo que a maioria dos resultados se repetem para as 

mesmas escolas, são os que estão presentes, os que participam sempre e consequentemente 

tem os resultados positivos, porque juntou todos os fatores:  alunos, pais, comunidade, 

professores, direção, poder público e as condições e recursos que vem das outras esferas. 

Portanto, o momento hoje é de festa, eu parabenizo aos resultados de cada escola e como 

foi dito antes: nosso resultado é nosso mérito. Onde estaremos amanhã? Depende de nós e 

onde nós estamos desempenhando o nosso trabalho. Muito obrigado, eu falo em nome do 

PSB junto com o meu colega Leandro Somacal. Obrigado. 

PRES. RAUL HERPICH: Obrigado Vereador Aldérico Bonez de Matos. Concedo um 

aparte ao 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, muito 

obrigado a Vereadora proponente pela cedência do aparte. Quero cumprimentar os 

integrantes da Mesa, o Prefeito, a Secretária Elaine, a Presidente do Conselho Deise Noro, 

um cumprimento especial ao meu colega de Bancada, Ildo Dal Soglio, que me deu a 

alegria de em pouco menos de 15 dias, poder usar a palavra duas vezes para falar de 

educação, eu pude falar na Sessão do Professor e novamente o Ildo, generosamente cedeu 

para que eu pudesse conversar mais um pouco e usar esse aparte para falar da educação e 

hoje falando do IDEB. Cumprimento à imprensa, funcionários da Casa e principalmente, 

aos mestres que mudam vidas para quem leu a capa da Revista Época dessa semana, os 

mestres que mudam vidas. Nós temos também a presença do SISMUF, através da Beatriz e 
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eu vi há pouco alguns integrantes do Fórum Municipal que também construíram o plano de 

educação. Quando se tem um teste e sempre que se aplica um teste, se recebe o resultado 

dele, nós temos algo chamado efeito retroativo do teste, ele vai projetar o ensino a partir 

desses resultados, nós começamos a entender onde fomos bem, onde fomos mal, onde 

podemos melhorar, onde temos que continuar batalhando e essa é uma das coisas mais 

importantes que um teste nos traz, mais do que ir bem ou mal, nós precisamos acima de 

tudo, olhar para o resultado e saber de onde ele veio. Por isso, eu gostaria de cumprimentar 

o nosso Prefeito, porque não obstante tendo pego uma educação pujante e vindo do Partido 

Democrático Trabalhista – PDT, que já se imagina o Brizola quando se fala de PDT, tinha 

uma responsabilidade imensa de manter a educação no auge, esteve à frente também na 

Secretaria de Educação com o Partido e uma coincidência bacana, na escola da mãe da 

Vereadora Maristela Rodolfo Pessin, nós tínhamos um prédio que era uma daquelas 

“brizoletas” antigas, então a gente vê como essas coisas são coincidências bonitas que nós 

temos no nosso município. Através da Secretaria de Educação, o Prefeito Claiton, como ele 

é desafiado na precisão cirúrgica da sua profissão, às vezes, com recursos de tempo e 

financeiros não tão adequados ou não tanto quanto nós gostaríamos que tivéssemos, foram 

tomadas algumas medidas através da Secretaria e eu gostaria de ressaltar, não em ordem de 

importância, mas talvez em uma questão cronológica. Logo no início do Governo, teve 

uma valorização dos Conselheiros Tutelares, que para nós que trabalhamos com educação, 

sabemos a importância que tem a rede de proteção, que a criança precisa estar a pleno para 

se desenvolver dentro da sala de aula, isso foi uma ação muito importante que foi feita lá 

no início para corroborar e manter os níveis educacionais acima. Também neste decorrer, 

se investiu nos mestres que mudam vidas, através do NATFAR, o Núcleo de Apoio 

Tecnológico de Farroupilha. Outra ação, que fez com que os professores, aqueles que já 

dominavam passaram a dar show e aqueles que tinham um pouco de medo ainda de 

tecnologia, através dos nossos trabalhos e horas-atividades, conseguiram fazer um trabalho 

ainda melhor e poder conectar alguns alunos com essas novas tecnologias. Por último, 

quero cumprimentar novamente a Deise, pela elaboração do plano, porque o Conselho 

Municipal traduz esse plano, nós sabemos que é um plano feito com muitas mãos, é um 

plano municipal que vem trazer essa qualidade e manter essa excelência, como o Vereador 

Lino Ambrósio Troes mencionou, esse plano de educação, na sua meta 7, diz o seguinte: 

“fomentar, em regime de colaboração, a qualidade da educação básica em todas as etapas e 

modalidades, com melhoria do fluxo escolar e da aprendizagem, de modo a atingir as 

seguintes médias municipais”. Aí ele traz as médias, nós teríamos toda a tabela aqui, mas o 

aparte pede que nós sejamos um pouco econômicos aqui no tempo. Portanto, são apenas 3 

ou 4 linhas na meta 7, mas elas trazem uma amplitude de ações muito grande e se não 

fosse, realmente, a dedicação desses nossos professores e de toda a rede, porque nós 

sabemos que os professores atuam em sala de aula, atuam na Coordenação Pedagógica de 

algumas escolas, atuam nas bibliotecas, na direções escolares, na Secretaria de Educação e 

essa atuação tem feito com que a educação não seja apenas a preparação para a vida, mas 

seja a vida em si mesma, não é à toa que o nosso município celebra um IDEB muito 

louvável e nós temos o nosso Plano Municipal de Educação, recebendo prêmios e estando 

entre os 10 melhores do Brasil. Realmente, nós estamos no caminho, construímos bem e 

estamos mantendo os alicerces firmes para poder pavimentar um caminho de excelência na 

educação em Farroupilha. Muito obrigado. 
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PRES. RAUL HERPICH: Obrigado Vereador Vinicius Grazziotin de Cezaro. Concedo 

um aparte ao Partido da REDE Sustentabilidade, para que faça uso da Tribuna. Com a 

palavra, Vereador Alberto Maioli. 

VER. ALBERTO MAIOLI: Permita-me, Senhor Presidente, que neste momento, eu abra 

as portas do meu coração para levar algumas mensagens a uma Instituição do nosso ensino 

do Município de Farroupilha. Quero dar uma saudação especial ao nosso Prefeito 

Municipal, nossa Secretária de Educação, a Presidente do Conselho, cumprimentar a 

Vereadora Maristela Rodolfo Pessin, autora e proponente desta homenagem, os demais 

Vereadores e todas as pessoas presentes nesta Casa Legislativa. Eu não poderia deixar de 

dar um grande abraço para o Vereador Paulo Schneider, que pertence ao meu 4° Distrito de 

Nova Milano que se encontra aqui presente. Sobrou pouco para mim falar, porque os 

Vereadores que me antecederam, já falaram tudo, mas eu não poderia deixar de fazer 

algumas considerações. Ser professor e educador é um dom sagrado de Deus, eu sempre 

digo que vão todos para o céu e nossos professores, além de dar um ensino para os nossos 

filhos, eles dão formação para sermos gente, eu tenho uma gratidão tão grande com todos 

vocês, professores. Não que eu queira, destacar A, B ou C, mas eu queria dar uma 

saudação especial para a Escola Santa Cruz de Nova Milano, a qual faz parte de onde eu 

moro, vocês além de pregar com muita categoria, claro que as outras escolas também 

pregam, mas eu vou falar da escola de Nova Milano, porque eu pertenço a Nova Milano, 

mas todas são especiais, além de eles formarem um ensino fundamental, até vou deixar 

uma sugestão para a diretora: fazer uma avaliação de quantos grandes profissionais se 

formaram após passar o ensino fundamental. Isso é de suma importância, eu tenho o 

privilégio de falar da minha família, nesta escola estudou minha filha que se formou em 

Medicina e o meu filho que se formou em Engenharia Agrônoma, porque tiveram bons 

ensinamentos e bons professores. Portanto, eu acredito que acima de tudo, hoje todo o 

nosso ensino fundamental de Farroupilha, todas as escolas estão de parabéns e além de 

todo o pessoal que dá ensinamentos aos alunos, eu cheguei até a discutir um dia nesta Casa 

Legislativa, eu não falo com muita propriedade as minhas palavras, mas vocês irão me 

entender, porque eu dizia que os nossos professores são pessoas formadas e tem 

conhecimento, não são pessoas que caíram de paraquedas do céu para vim dar aula, são 

pessoas que tem qualificação e aqui está o exemplo a nível de Brasil. Encerro a minha fala 

agradecendo ao Menino Jesus e que Deus dê a todos os professores, o clarão da Divina 

Luz, mas vai o meu abraço especial a todos que pertencem a Escola Santa Cruz. Obrigado. 

PRES. RAUL HERPICH: Obrigado Vereador Alberto Maioli. Aproveitando a 

oportunidade, com licença Vereador, quero deixar registrado aqui, que essa escola foi 

adquirida pelo Município de Farroupilha durante o Governo do Prefeito Clóvis Tartarotti. 

Devolvo a palavra para a proponente da homenagem, Vereadora Maristela Rodolfo Pessin. 

VER. MARISTELA RODOLFO PESSIN: Senhor Presidente, eu quero agradecer aos 

colegas Vereadores e registrar que essa iniciativa partiu da Bancada do PMDB e foi 

aprovada por unanimidade, então eu quero agradecer a todos os Vereadores e quero dizer 

que o PMDB de Farroupilha, a quem eu represento neste momento, reconhece a 

importância destes resultados e parabeniza a todos vocês que integram as escolas públicas 

de nosso município e em especial a todas as escolas homenageadas desta noite, com a 

certeza de que este momento, Senhor Presidente, merece ficar gravado na história desta 

casa e consequentemente, na história deste município, Senhor Prefeito. É sem dúvida 

nenhuma, uma grande vitória de Farroupilha, fruto de planejamento, de trabalho coletivo e 
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acima de tudo, de amor pela educação. Farroupilha e os farroupilhenses sentem-se 

orgulhosos de vocês, professores e agradecem mais uma vez, por vocês fazerem parte da 

nossa história e trabalharem pelo nosso futuro. Que Deus abençoe a todos, muito obrigada. 

PRES. RAUL HERPICH: Obrigado Vereadora Maristela Rodolfo Pessin, que neste 

momento falou em nome da Bancada do Partido do Movimento Democrático Brasileiro – 

PMDB. Convido para fazer uso da Tribuna, a Secretária Municipal de Educação Elaine 

Giuliatto. 

SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO ELAINE GIULIATTO: Boa noite, eu gostaria de 

cumprimentar primeiro o nosso Prefeito Municipal, Doutor Claiton Gonçalves, o nosso 

querido Raul Herpich, a Deise que é a Presidente do Conselho, os nossos Vereadores 

presentes nessa noite, a Vereadora Maristela Rodolfo Pessin que foi a proponente do 

projeto e que muito nos engrandece, eu te agradeço de coração em nome de todas as 

escolas. Realmente, eu acredito que é bem merecido, lhe agradeço muito por essa 

lembrança, as minhas diretoras, os meus diretores, os meus vices, as minhas professoras, os 

meus alunos que fazem com que realmente a gente consiga prosseguir nessa árdua tarefa, 

que é fazer educação. Nós temos desafios praticamente diários, quem está dentro de uma 

escola, mas são exatamente esses desafios que nos motivam todos os dias a voltar e dar 

cada mais ao nosso aluno. Quando a gente fala nas questões de IDEB, eu vejo com bons 

olhos, mesmo que alguns não tenham essa mesma visão, porém ela serve para nós como 

um diagnóstico da aprendizagem dos nossos alunos e para nós esse diagnóstico é 

extremamente importante, porque ele nos dá momentos para pensar sobre todos os 

paradigmas que são baseados na transmissão de conteúdos e pensarmos que é tempo mais 

do que necessário para que a gente realmente se dedique a uma pedagogia muito mais 

ativa, baseada na questão da investigação, da criatividade em que o educando seja o sujeito 

da sua própria aprendizagem, que ele seja o protagonista dela. Isso está se tornando uma 

realidade cada dia mais convicta dentro da rede. Essa compreensão, esse entendimento, 

com toda certeza é que vem fazendo a gente alcançar os índices que se vem alcançando 

hoje em termos de educação, essa é uma compreensão coletiva, só se cresce, só se galga 

degraus quando se tem essa concepção, quando se entende o que significa trabalhar no 

coletivo. O que significa a gente acolher o nosso aluno? Isso a rede todo o dia vem fazendo 

mais. Os professores da rede, permanentemente vêm se aperfeiçoado, isso sem sombra de 

dúvidas é um diagnóstico que se faz todo o dia, todo o momento e em todas as escolas e 

esse aperfeiçoamento é que realmente agrega valor, ele agrega valor ao nosso dia a dia 

dentro das nossas escolas, porque a gente está lá, se não é para dar para o nosso aluno o 

que ele merece, uma educação com cada vez mais qualidade. Creio que nós estamos 

passando por um momento em que a educação nunca foi questionada, quando nesse 

momento de agora em que todo o mundo se julga no direito de dizer como se faz educação, 

mas nós, professores, diretores, comunidade escolar e alunos conseguimos entender isso e 

todo o dia estamos na batalha, esse é um dos nossos grandes desafios. Isso também faz 

parte do nosso dia a dia e nos dá um alento extremamente significativo, porque bate 

diretamente em nosso coração. Eu tenho certeza que tudo o que a gente vem conquistando 

durante a nossa vida, com toda certeza vai fazer parte do nosso legado e a gente só é 

quando a gente deixa um legado, se não a gente só passou pela vida e não fez nada, nada de 

muito significativo, nada de olhar um para o outro, agora esse legado realmente nós vamos 

ter, eu tenho certeza que daqui a alguns anos, quando nós já estivermos aposentados, eu 

antes de vocês com toda certeza, quando a gente estiver lá, a gente vai se ver e vai dizer: 
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“poxa”, que época boa aquela, porque foi uma época de muitas mudanças, transformações 

e muitos desafios, mas a gente soube realmente ultrapassá-los, porque a gente soube se 

abraçar, esse realmente é um abraço coletivo, isso é rede, essa compreensão, esse 

equilíbrio, esse gostar de estar junto, de fazer educação é que realmente faz com que a 

gente consiga cada dia maiores e melhores conquistas. Eu gostaria imensamente, antes de 

dar os parabéns, porque vocês merecem, eu gostaria de agradecer muito por tudo aquilo 

que eu tenho recebido da rede, por tudo aquilo que eu tenho recebido por cada um de vocês 

particularmente. Uma das coisas que eu acho que é extremamente importante na vida é o 

“querer bem”, eu falei isso na semana passada e eu torno a repetir porque para mim é 

extremamente importante e esse “querer bem da rede”, eu não falo só de criar vínculos, 

esse “querer bem” é o objetivo da rede inteira, esse abraço de se dizer: “a gente quer a 

mesma coisa que os outros querem”, nós estamos conseguindo encontrar um equilíbrio, 

então esse “querer bem”, é extremamente importante e eu gostaria de agradecer muito por 

vocês estarem me dando essa oportunidade de viver isso com vocês, que faz parte da 

minha vida e vai fazer parte da vida de vocês e dos nossos pequenos que estão lá todo o dia 

esperando que a gente volte. Gostaria de agradecer muito ao meu Prefeito também, por ter 

me dado essa oportunidade de estar na frente da Secretaria de Educação, porque essa 

conquista é nossa e eu de certa forma represento um pedaço de todos os que aqui estão, a 

gente tem uma visão mais planetária, mas as coisas acontecem na escola, bem localizada, 

mas nós estamos sempre juntos, isso com toda certeza a gente está sempre ali com vocês. 

Eu agradeço a todos que de uma forma ou de outra, conseguiram entender que a rede é 

uma só, que os nossos professores são extremamente valorizados por todos nós e é 

exatamente por isso que a gente consegue as conquistas que vem conseguindo. Gente, 

vocês são extremamente especiais, não só por uma conquista, mas por essa vontade que 

vocês têm de dar para o aluno, de fazer com que aquela semente que começa conosco 

desde os 4 anos, consiga se transformar em um cidadão, isso é impagável, é memorável, é 

construção de história, é legado. Parabéns a todos e a todas vocês, um abraço imenso para 

os alunos que são o objetivo melhor do nosso trabalho, comunidade escolar, vocês 

Vereadores que vem acompanhando todo o nosso trabalho dentro da Secretaria da 

Educação, Prefeito, nós dentro da Prefeitura, Deise, Vereadora Maristela Rodolfo Pessin, 

muito obrigada pela homenagem, a gente agradece de coração, obrigada sempre por ter 

acreditado que a educação no município é o que é, assim eu espero que ela continue sendo 

por muitos e muitos anos, beijo no coração. 

PRES. RAUL HERPICH: Obrigado Secretária de Educação Elaine Giuliatto. Quero 

nesse momento convidar a Marli Bortolini e o Claudiomiro da Silva para uma apresentação 

que abrilhantará ainda mais essa Sessão. (Execução da música). Agradecemos a Marli e ao 

Claudiomiro pela belíssima apresentação. Muito obrigado. Neste momento, daremos início 

à outorga do certificado as escolas, através de seus representantes, pelo destaque na 

avaliação do IDEB 2015. Eu solicito ao Secretário Executivo desta Casa, Duilus André 

Pigozzi, para que convide o representante de cada escola para receber o seu certificado. 

SEC. EXEC. DUILUS ANDRÉ PIGOZZI: Convidamos para receber o certificado das 

mãos do Vereador Presidente Raul Herpich e do Prefeito Claiton Gonçalves, a Diretora da 

E.M.E.F. Ângelo Chiele, Zuleide Maria Colognese Dal Monte. Convidamos para receber o 

certificado das mãos do Vereador Presidente Raul Herpich e do Prefeito Claiton 

Gonçalves, o Diretor da E.M.E.F. Ângelo Venzon Neto, Muriel Lago. Convidamos para 

receber o certificado das mãos do Vereador Presidente Raul Herpich e do Prefeito Claiton 
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Gonçalves, a Diretora da E.M.E.F. Antônio Minella, Daiana Tonin Nunes. Convidamos 

para receber o certificado das mãos do Vereador Presidente Raul Herpich e do Prefeito 

Claiton Gonçalves, a Diretora da E.M.E.F. Cinquentenário, Vanessa Bonetto Colossi. 

Convidamos para receber o certificado das mãos do Vereador Presidente Raul Herpich e do 

Prefeito Claiton Gonçalves, o Diretor da E.M.E.F. Ilza Molina Martins, Mauro Rangel da 

Silva. Convidamos para receber o certificado das mãos do Vereador Presidente Raul 

Herpich e do Prefeito Claiton Gonçalves, a Diretora da E.M.E.F. Maria Bez Chiele, 

Viviane Dalzochio Rostirolla. Convidamos para receber o certificado das mãos do 

Vereador Presidente Raul Herpich e do Prefeito Claiton Gonçalves, a Professora da 

E.M.E.F. Nossa Senhora Medianeira, Rosane Salete Moroni Kolcenty (foi a professora 

responsável pela prova) e neste ato, representando a diretora Cristiane Brambilla de Matos. 

Convidamos para receber o certificado das mãos do Vereador Presidente Raul Herpich e do 

Prefeito Claiton Gonçalves, a Diretora da E.M.E.F. Nova Sardenha, Ionara Radavelli dos 

Santos. Convidamos para receber o certificado das mãos do Vereador Presidente Raul 

Herpich e do Prefeito Claiton Gonçalves, a Diretora da E.M.E.F. Oscar Bertholdo, Neuza 

de Fátima Pancotto dos Santos. Convidamos para receber o certificado das mãos do 

Vereador Presidente Raul Herpich e do Prefeito Claiton Gonçalves, a Diretora da E.M.E.F. 

Padre Vicente Bertoni, Daiane Matté. Convidamos para receber o certificado das mãos do 

Vereador Presidente Raul Herpich e do Prefeito Claiton Gonçalves, a Diretora da E.M.E.F. 

Presidente Dutra, Leda Zanella Pancotto. Convidamos para receber o certificado das mãos 

do Vereador Presidente Raul Herpich e do Prefeito Claiton Gonçalves, a Vice-Diretora da 

E.M.E.F. Primeiro de Maio, Elizangela Regina Picolli. Convidamos para receber o 

certificado das mãos do Vereador Presidente Raul Herpich e do Prefeito Claiton 

Gonçalves, a Diretora da E.M.E.F. Santa Cruz, Flávia Zanfeliz Zangalli. Convidamos para 

receber o certificado das mãos do Vereador Presidente Raul Herpich, do Prefeito Claiton 

Gonçalves e da Vereadora Maristela Rodolfo Pessin, a Diretora da E.M.E.F. Zelinda 

Rodolfo Pessin, Jaqueline Gonçalves. Estas são as escolas homenageadas nesta noite, 

Senhor Presidente e aproveitando faremos a foto oficial.  

PRES. RAUL HERPICH: Estas são as escolas homenageadas dessa noite. Agradecemos 

ao Secretário Executivo Duilus André Pigozzi pelo excelente trabalho. Convido para que 

faça uso da Tribuna, em nome do Poder Executivo Municipal, o Prefeito Claiton 

Gonçalves. 

PREF. MUNIC. CLAITON GONÇALVES: Senhoras e Senhores, boa noite. Senhores 

Vereadores, em nome do Senhor Vereador Raul Herpich, Presidente dessa Casa, eu quero 

cumprimentar a todos, em nome da Vereadora Maristela Rodolfo Pessin, proponente dessa 

homenagem. Quero fazer uma saudação especial aos Vereadores que aplaudiram essa ideia 

e estamos aqui nesta noite para reverenciar o índice do desenvolvimento da educação 

básica do ano de 2015 no Município de Farroupilha. Quero saudar de forma especial, a 

minha querida Secretária de Educação Elaine Giuliatto, a filha da Senhora Norma e que 

tem esse carinho especial com a educação no município, eu sei Elaine, que tem um 

movimento, já marcaram uma audiência lá porque querem falar a teu respeito, não sei o 

que vão falar, mas você tem sido muito bem quista por toda a rede e é importante fazer 

essa referência. Quero fazer uma referência também a minha amiga Deise Noro, Presidente 

do Conselho Municipal de Educação, agraciada no dia de hoje com o Título de Mestre em 

Educação, com outros 23 professores desse município, parabéns pela conquista, por trazer 

também esse novo espaço de grandeza para a Educação Municipal de Farroupilha, 
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parabéns Deise, parabéns a cada Mestre, a cada Professor, cada Educadora, parabéns a 

cada componente da rede de educação, que faz com que a nossa educação seja hoje vista 

como uma educação de excelência. Nós temos em Farroupilha hoje, a melhor educação no 

Rio Grande do Sul nas séries iniciais, nós estamos muito bem qualificados nas séries finais 

do Ensino Fundamental, estamos entre as 20 melhores do Brasil, estamos entre os 10 

melhores Planos de Educação desse País e eu tenho com muito orgulho no Gabinete essa 

referência, que foi resultado de um Plano Municipal de Educação, discutido com os 

mestres, alunos, comunidade, pais e que hoje Farroupilha é referência nacional em 

educação. Parabéns a todos vocês, a cada um que tem emprestado o seu tempo, o seu 

talento, sua vocação, sua história, sua vida e a sua grandeza na educação desse município, 

parabéns a todos. Senhores Vereadores, nós todos somos resultado dos Mestres pelos quais 

nós passamos, nenhuma vírgula a mais e nenhuma a menos, nós somos resultado do que foi 

colocado na pedra, no giz, no quadro, no canetão, na tela do computador, na educação 

informatizada, nós somos resultado disso tudo ou não somos resultado se não estivemos lá. 

Portanto, é importante a história de cada um de vocês emprestada a educação de 

Farroupilha, porque tem feito realmente uma cidade de excelência. Eu quero dizer em 

primeiro lugar, que nós não estamos nesse momento aplaudindo nenhuma ação de governo, 

o que vocês conquistaram é na verdade, um trabalho de cada um dentro de um programa de 

Governo, mas o Governo não leva ninguém à conquista que vocês alcançaram nesse 

momento. Não é um Partido Político, não é um Prefeito, não são os Vereadores, nenhum de 

nós, na verdade alcança essa grandeza, essa grandeza é a conquista e o trabalho pessoal de 

cada um, o envolvimento de cada um, a dedicação de cada um, criando um mecanismo de 

educação que abraça os pais, os alunos, aquela moça mais simples que faz a higienização 

da escola, aquele que trabalha na cozinha da escola, aquele que guarda a escola, aquele que 

controla pela câmera de vídeo o monitoramento, o movimento no entorno da escola, que 

protege as crianças das drogas, aquele que aplaude a mudança através de um Plano de 

Educação diferente, especial, próprio, grande, gigante, possante e de qualidade, é resultado 

disso tudo, não é resultado da vocação de Governo, não é resultado, Elaine Giuliatto, eu 

tenho que te dizer isso, não é resultado só do nosso trabalho, mas nós sim, nós ouvimos e 

criamos os espaços necessários para que tudo isso aconteça, então nós estamos muito 

felizes e eu me orgulho muito dos galardões alcançados pela educação e que estão lá no 

meu Gabinete. O maior prêmio da administração pública estadual está dentro da vocação 

do NATIFAR e o prêmio alcançado, Deise Noro, pela questão do nosso Plano Municipal 

de Educação, também está lá com muito orgulho e eu aprecio a cada dia esses prêmios, 

porque eles estão mudando de forma muito sutil a nossa história, vocês são protagonistas 

de uma nova história dessa cidade, de um novo momento da cidade. Se nós pensamos em 

uma cidade com todo o seu envolvimento industrial, seu crescimento do agronegócio, se 

nós pensamos na Indústria forte que começa com calçado, que vai pela malha, que passa 

pelo Metal Mecânico, pelo Polo de transformação plástica e que agora buscamos um 

envolvimento e um crescimento maior na tecnologia de informação para que sejamos uma 

cidade realmente especial, enquanto isso acontece, nós ocupamos as páginas da Zero Hora, 

do Pioneiro, das Revistas de circulação nacional, dizendo que aqui tem um povo diferente, 

graças a cada um de vocês que levantam de manhã, que organizam o plano de aulas, que 

corrigem provas, que fazem formação continuada, que fazem um estudo diário de como 

melhor servir a sua excelência, o aluno e muitas vezes, transformar esse aluno naquelas 

deficiências alcançadas pelas famílias com todos os seus problemas em relação ao trabalho, 
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ao ganha pão do dia a dia, que muitas vezes emprestam a vocês os filhos com algumas 

sinuosidades que vocês precisam corrigir, parabéns, vocês são muito especiais. Eu quero 

dizer que esse trabalho tem um alcance longo, por muitos anos, não basta Farroupilha ter 2 

bilhões e meio na sua renda, distribuída pelos habitantes, o que daria R$ 3.000,00 por mês 

para cada cidadão dessa cidade, porque não é assim distribuído, agora o que conta e o que 

vai ficar é o que cada uma dessas crianças levar na sua mente, isso vai ficar, isso vai 

permanecer, isso vai adiante, isso é muito maior do que a renda, muito maior do que o 

trabalho. Não importa se nós somos um dos melhores IDHs da região serrana, não importa 

se nós temos o maior índice de empregabilidade da região, não importa se as nossas 

vocações vão muito adiante, se nós teremos aqui um Centro Turístico logo adiante com 

uma riqueza infindável, a arrecadação do ISSQN, na devolução de administração 

horizontal, vocês todos estão juntos fazendo a administração horizontal, alcançar a cada 

uma dessas mentes em contínua formação, por isso eu me rendo as Escolas: Ângelo Chiele, 

Ângelo Venzon Neto, Antônio Minella, Cinquentenário, Ilza Molina Martins, João 

Grendene, Maria Bez Chiele, Nossa Senhora do Medianeira, Nova Sardenha, Oscar 

Bertholdo, Padre Vicente Bertoni, Presidente Dutra, Primeiro de Maio, Santa Cruz, 

Teotônio Vilela e Zelinda Rodolfo Pessin, me rendo a todos, porque vocês são especiais, 

vocês contarão a história dessa cidade. Um dia desses eu caminhava com o meu filho João 

Pedro, ele tem 7 anos e próximo ao Rio Iguaçu no Paraná, tem uma estrada pequena de 

terra, estavam ali algumas poças d’água depois da chuva e já caia a noite, nós dois, eu e 

ele, coisa de homem, conversando sobre coisas da vida, ele me dá um banho, é muito 

esperto e na minha mão havia uma poça grande d’água, na poça mostrava a imagem da lua 

e eu disse: “João, lá está o lume da lua e ele olhou para mim e disse: “o que é lume? ” Eu 

respondi: “Lume, luz, brilho, lume das estrelas, da lua”. Ele retrucou: “e porque não diz 

luz, pai? ” “Há, para ser um pouco mais elegante, falei lume”, ele disse: “mas se você falar 

luz eu entendo, se você falar lume, eu tenho que te perguntar e eu não gosto de te 

perguntar”, eu disse: “tudo bem, então é a luz; olha a luz da lua”. Ele novamente 

questionou: “Porque ela está tão parada? ” “Porque você não jogou uma pedra na água, 

jogue”. Ele jogou uma pedra na água e a lua se desfez em “zilhões” de pequenos 

fragmentos luminosos, desfazendo a imagem, destruindo aquela imagem que estava ali, 

cristalizada na água, parada da poça d’água depois da chuva na beira do Rio Iguaçu, ao 

som dos grilos, ao som de alguns insetos de uma noite calma, serena, tranquila, sem 

nenhum outro barulho, a luz da lua na poça d’água. Vocês são esse brilho, professores, 

Mestres e diretores, cada um, os que trabalham na escola, vocês são esse brilho, vocês são 

a luz, vocês têm traduzido lume por luz todos os dias e isso faz a diferença, parabéns, 

vocês são muito especiais, eu tenho orgulho de cada um dos professores da minha cidade e 

eu tenho pecado com vocês, eu tenho que corrigir no texto da Reforma Administrativa, a 

frase: “exceto professores” e farei isso, muito obrigado. 

PRES. RAUL HERPICH: Queremos agradecer a manifestação do Prefeito Claiton 

Gonçalves, muito obrigado. Quero em nome do Poder Legislativo Municipal, agradecer a 

presença do nosso Prefeito Claiton Gonçalves, da Secretária Municipal de Educação Elaine 

Giuliatto, da Presidente do Conselho Municipal de Educação Deise Noro, dos Secretários 

Municipais, das escolas homenageadas através de seus representantes, diretores, 

professores, imprensa, senhoras e senhores presentes. Encaminhamento Vereador Arielson 

Arsego. 



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL FL. Nº:  804 

CÂMARA MUNICIPAL DE FARROUPILHA ATA Nº:   3.697 

CASA LEGISLATIVA DR. LIDOVINO ANTÔNIO FANTON DATA:   31/10/2016 

 

 

 

VER. ARIELSON ARSEGO: Senhor Presidente, Senhores Vereadores e demais 

presentes. Só para uma questão de ordem, eu quero solicitar a autorização da Câmara para 

que amanhã nós possamos estar em Porto Alegre, no DAER, fazendo reivindicações ao 

Governo do Estado, com o Rogério Uberti, que é o Diretor Geral do DAER e que a gente 

possa trazer alguma solução para a VRS 813 e a 448, que são solicitações que a 

comunidade está fazendo, nós já estivemos em Porto alegre, assim como o Executivo 

Municipal já fez as cobranças, demais Vereadores já fizeram a solicitação ao DAER e 

estamos também convidando os Vereadores que puderem ir à Porto Alegre amanhã, às 10 

horas e 30 minutos no Gabinete do Diretor Geral do DAER Rogério Uberti e contaremos 

também com a presença de quem marcou essa reunião, o Deputado Álvaro Boessio e 

também entramos em contato hoje com o Gabinete do Prefeito e o Prefeito estará presente, 

a Vereadora Maristela Rodolfo Pessin e o Vereador José Mário Bellaver também estarão 

presentes nessa reunião. É importante, dentro do possível, se os demais Vereadores 

puderem ir, se não forem, nós estaremos representando sem problema nenhum, mas é 

importante que o Poder Legislativo e o Executivo Municipal estejam lá com o Deputado 

para cobrarmos o que é direito do Município de Farroupilha, obrigado Senhor Presidente. 

PRES. RAUL HERPICH: Obrigado Vereador Arielson Arsego, cumprimento pela 

iniciativa, esperamos que tenha êxito. Nada mais a ser tratado nesta noite, declaro 

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