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SESSÃO SOLENE 

 

1º Sec. Presidente Sr. Ildo Dal Soglio 

 

Às 18:30 horas, o 1º Sec. Presidente Sr. Ildo Dal Soglio, 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, Aldérico Bonez de Matos. 

 

1° SEC. PRES. ILDO DAL SOGLIO: Boa noite a todos. Invocando o nome de Deus 

declaro abertos os trabalhos da presente Sessão Solene de outorga do Título Honorífico de 

Cidadã de Farroupilha a Senhora Andréia Vieira dos Santos Pedra. A Andréia é Presidente 

do CEAFA, um trabalho voluntário de ajuda a crianças e idosos. Inicialmente, a Câmara de 

Vereadores saúda e agradece a presença de todos, saúda as autoridades municipais, os 

familiares e amigos da nossa homenageada, imprensa, Senhoras e Senhores presentes. 

Convido para que façam parte da Mesa, o Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal em 

exercício Pedro Evori Pedrozo, a nossa homenageada desta noite, a Senhora Andréia Viera 

dos Santos Pedra e seu esposo Cláudio Fernando Celente Pedra. Esta Sessão de 

homenagem, foi de iniciativa da Bancada do PSB, com a proposição do Vereador Rudmar 

Élbio da Silva e aprovado por todos os Vereadores desta Casa. Informo que farão o uso da 

palavra, o Vereador Leandro Somacal pela Bancada do PSB, com aparte a um Vereador 

por Bancada, a nossa homenageada Andréia e o nosso Vice-Prefeito em exercício Pedro 

Evori Pedrozo. Solicito ao Vereador Lino Ambrósio Troes, que nesta Sessão está 

secretariando os trabalhos, para que faça a leitura da Lei Municipal nº 4.243, de 01 de 

junho de 2016, que concede Título Honorifico de Cidadã de Farroupilha à Senhora Andréia 

Vieira dos Santos Pedra. 

VER. LINO AMBRÓSIO TROES: Excelentíssimo Senhor Presidente, Senhores 

Vereadores, Senhor Vice-Prefeito em exercício Pedro Evori Pedrozo, Senhora Andréia 

Vieira dos Santos Pedra, quero saudar os presentes, secretários municipais, demais 

servidores da Casa, quero saudar o Vereador Eleito Tadeu Salib dos Santos, Senhores da 

imprensa, Secretário Fernando, o Secretário da Habitação Rogir Centa. “Lei Municipal nº 

4.243, de 01 de junho de 2016, concede o Título Honorifico de Cidadã de Farroupilha à 

Senhora Andréia Vieira dos Santos Pedra. O Prefeito Municipal de Farroupilha faz saber 

que a Câmara de Vereadores desta cidade, aprovou e eu sanciono a seguinte Lei: Artigo 1°: 

É concedido o Título Honorífico de Cidadã de Farroupilha à Senhora Andréia Vieira dos 

Santos Pedra, conforme disposição da Lei Municipal n° 594, de 13 de novembro de 1962, 

com as modificações inseridas pela Lei Municipal n° 1.248, de 18 de novembro de 1981. 

Artigo 2°: Serão atendidas as dotações orçamentárias próprias as despesas, por ventura, 

resultante do cumprimento desta Lei. Artigo 3°: Esta Lei entrará em vigor na data da sua 

publicação. Gabinete do Prefeito Municipal de Farroupilha, dia 01 de junho de 2016. 

Claiton Gonçalves, Prefeito Municipal. Registre-se e publique-se em 01 de junho de 2016, 

Francis César Dobner Casali, Secretário Municipal de Gestão e Governo. Era isso, Senhor 

Presidente. 

1° SEC. PRES. ILDO DAL SOGLIO: Obrigado Vereador Lino Ambrósio Troes. Antes 

de passarmos a palavra, vamos assistir a um vídeo em homenagem a nossa cidadã 
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honorífica, produzido por nossa assessoria de imprensa. Convido neste momento, o 

Vereador Leandro Somacal para que faça o uso da Tribuna em nome do Poder Legislativo 

Municipal. 

VER. LEANDRO SOMACAL: Boa noite a todos, cumprimento no nosso Prefeito 

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

cumprimentar o Vereador Presidente nesta noite, o Ildo Dal Soglio, quero cumprimentar e 

agradecer o meu colega Vereador Aldérico Bonez de Matos por ter me deixado utilizar a 

bancada nesta noite em nome do PSB, em seu nome, os demais colegas Vereadores e a 

Vereadora Maristela Rodolfo Pessin. Quero cumprimentar o Secretário do Meio Ambiente, 

agora eu não estou vendo ele, mas proponente do nome da Andréia para esta Sessão, quero 

cumprimentá-lo e em seu nome, os demais secretários, Fernando e Rogir aqui presentes, 

Vereadores eleitos, o Tadeu Salib dos Santos, quero cumprimentar a imprensa, os 

servidores da Casa e demais presentes. Quero cumprimentar todos os amigos e familiares 

da nossa homenageada que aqui estão e aqui vai o meu cumprimento e homenagem 

especial a você, Andréia e ao seu esposo, pela homenagem que vocês terão nesta noite. 

Andréia, esta noite é toda dedicada a você. Como descrevê-la? Andréia Vieira dos Santos 

Pedra, seu nome já me descreve tudo, forte, merecedora de honra, digna de respeito, como 

é bom tê-la em Farroupilha e aqui conosco. Andréia, eu vou descrever um pouco de você 

conforme um currículo que me foi passado e do pouco que eu conheci de você lá. É 

formada em Técnica Contábil, trabalha com vendas, casada, mãe de 3 filhos, nasceu em 

Mostardas, foi cedo à Porto Alegre e depois escolheu Farroupilha para morar. Veio morar 

aqui, porque achou uma cidade menor, mais aconchegante, seus primeiros meses aqui em 

2007, não foram muito fáceis, pelo que me descreveram. Chegou aqui em abril e em agosto 

teve uma grande perda, dolorida, sentia falta e saudades da família, as irmãs e o círculo de 

amizades que deixou por lá. Mas foi bem acolhida aqui, tiveram amigos que lhe acolheram 

aqui. Com tudo isso, soube também que uma depressão lhe visitou, mas enfrentou tudo 

isso e nesse tempo, você foi convidada a entrar no CEAFA, onde fazem encontros. O 

CEAFA, como foi dito, é o Centro Educacional de Assistência de Fé e Ação e os encontros 

que lhe fizeram muito bem, você foi ajudada e ajudou muito, Andréia, ajudou para que a 

entidade faça uma parte importante na história de Farroupilha. Quando era criança, isso eu 

acredito que venha de berço, a sua mãe fazia trabalhos sociais, fiquei sabendo que ela 

ajudava desabrigados em enchentes, por isso, desde pequena você já passou a pegar gosto 

por essas ações, ações sociais, ajudar. Você teve a oportunidade de conhecer melhor, não 

só sobre o Assistencialismo, mas também sobre a atividade de Assistência Social, porque é 

diferente e aí sim você se envolveu completamente. Já está há 2 anos atuando como 

Presidente e voluntária no CEAFA, desenvolve o Serviço de Convivência e Fortalecimento 

de Vínculos destinado às crianças, adolescentes, jovens, adultos e idosos em situação de 

vulnerabilidade ou de risco social conforme preconizado na Política Nacional de 

Assistência Social, visando complementar os serviços desenvolvidos pelos Centros de 

Referência de Assistência Social. Que ajuda que você está dando para Farroupilha, 

Andréia, exemplar, muito dignificante a sua indicação. Enquanto Presidente, tem a 

competência de participar ativamente de todo o processo, ordenando os serviços prestados 

pela entidade à comunidade farroupilhense, planejando, executando, monitorando, 

avaliando, o que pressupõe a doação da parte significativa do seu tempo e me contaram 

aquele dia, que o seu tempo lá que seria até às 15:00, nunca fica até esse horário, porque 

excede esse tempo, você fica até às 16:00 ou 17:00, sinal que eles gostam de ti e querem te 
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fazer bem lá e o quanto você faz bem para eles também. Além do Serviço de Convivência 

e Fortalecimento de Vínculos, a entidade enquanto parte constituinte da rede sócio 

assistencial do município participa e representa a sociedade civil no Conselho Municipal 

de Assistência Social e no Conselho Municipal dos Direitos da Mulher, os quais 

desenvolvem uma série de atividades no município, além de serem órgãos de fiscalização e 

controle social. Nossa, Andréia, tem que ter tempo para tudo isso, não é fácil. E com tudo 

isso, você aprendeu a amar e eu diria que você já se tornou uma farroupilhense, você não 

nasceu aqui, mas já se tornou farroupilhense, aprendeu muito com os imigrantes italianos 

que moram aqui pela garra que existe e pela busca dos sonhos, você se identificou muito 

aqui. Fiquei sabendo que você realizou um grande sonho, me contaram que você é mãe de 

uma menina que nasceu em 2013 e eu acredito que você escolheu um lugar maravilhoso 

para criar os seus filhos. Andréia, você é muito merecedora de todo esse mérito, lendo o 

seu currículo e entendendo, eu diria para você que o seu trabalho é de fundamental 

importância para a nossa cidade, você faz um trabalho voluntário de coração e eu, como 

Vereador, parabenizo você por esse trabalho. Senhor Presidente, antes de fazer o 

encerramento da minha fala, eu quero devolver a palavra ao Senhor, para que os meus 

colegas façam um aparte. 

1° SEC. PRES. ILDO DAL SOGLIO: Obrigado Vereador Leandro Somacal. Neste 

momento, eu vou conceder um aparte a um Vereador por Bancada. Concedo um aparte a 

Bancada do Partido do Movimento Democrático Brasileiro – PMDB. Com a palavra, 

Vereador João Reinaldo Arrosi. 

VER. JOÃO REINALDO ARROSI: Senhor Presidente Ildo Dal Soglio, Senhor Vice-

Prefeito em exercício Pedro Pedrozo, Secretários Municipais presentes, Senhores 

Vereadores, demais autoridades, imprensa, Senhoras e Senhores. Uma saudação especial a 

nossa homenageada Andréia Vieira dos Santos Pedra e seus familiares aqui presentes. 

Inicialmente, eu gostaria de agradecer aos meus colegas, os Vereadores Juvelino Ângelo de 

Bortoli, Arielson Arsego, Maristela Rodolfo Pessin e José Mário Bellaver, pela 

oportunidade de deixar eu me manifestar nesse momento tão especial em que estamos 

homenageando mais uma cidadã de destaque na sociedade farroupilhense. Como já foi dito 

pelo colega Leandro Somacal, a nossa homenageada nasceu em Mostardas, residiu em 

Porto Alegre, mas escolhe Farroupilha para morar, por ser uma cidade menor e mais 

aconchegante. Seus primeiros meses, conforme relatado, foram difíceis, mas nas 

dificuldades, algumas fugas são bastante importantes e essas fugas, quando a gente se 

aproxima de coisas boas, que façam parte da sociedade, que se consiga ajudar o próximo, 

se aproximar de Deus, isto nos leva a superar qualquer dificuldade. A Senhora foi 

convidada a fazer parte do CEAFA, esses encontros lhe fizeram muito bem, começando 

assim a sua história na entidade e com a nossa cidade que aprendeu a amar. Encontra-se 

hoje no terceiro mandato como Presidente voluntária naquela entidade que tem como 

objetivo, proporcionar ações de caráter permanente continuado e planejado aos cidadãos e 

grupos que se encontram em situações de vulnerabilidade ou risco social, visando 

complementar os serviços desenvolvidos pelos Centros de Referência de Assistência 

Social. Participa também, ativamente do Conselho Municipal de Assistência Social e no 

Conselho Municipal dos Direitos da Mulher, com todo esse envolvimento, aprendeu a 

amar Farroupilha, como se aqui estivesse nascido. O voluntariado é uma ação nobre de ser 

agente de transformação, que doa o seu tempo e conhecimento em prol das necessidades do 

próximo, contribuindo para um mundo mais justo e solidário, este é o seu papel, Andréia, 
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que você tem desenvolvido até agora. Nós entendemos que o seu trabalho e dedicação tem 

ajudado muito as pessoas a melhorarem a sua qualidade de vida, por isso, Senhor 

Presidente, Senhoras e Senhores Vereadores e demais presentes, nós queremos 

cumprimentar sinceramente a nossa homenageada e a sua família, sem a qual, se torna um 

pouco difícil a gente levar o peso dos problemas que se apresentam em nossa vida, a 

família é muito importante. Nós desejamos que o seu sucesso como Presidente voluntária 

do CEAFA, se perpetue ao longo dos anos e sirva como exemplo, dedicação, amor e 

trabalho para as novas gerações e para todos os nossos cidadãos. Parabéns e muito 

obrigado a todos. 

1° SEC. PRES. ILDO DAL SOGLIO: Obrigado Vereador João Reinaldo Arrosi. 

Concedo um aparte a Bancada do Partido Progressista – PP. Com a palavra, Vereador 

Josué Paese Filho. 

VER. JOSUÉ PAESE FILHO: Obrigado Senhor Presidente Ildo Dal Soglio em exercício 

nesta noite, colegas Vereadores, Vereadora Maristela Rodolfo Pessin, quero cumprimentar 

o nosso Prefeito em exercício Pedro Evori Pedrozo, demais pessoas já citadas no protocolo, 

imprensa e um cumprimento especial a nossa homenageada desta noite, a Senhora Andréia 

Vieira dos Santos Pedra, parabéns, sejam bem-vindos nesta Casa esta noite. O título de 

Cidadão Honorífico, distinção mais antiga desta Casa, representa um especial 

agradecimento a essas pessoas, pois reconhece o trabalho prestado em favor do 

crescimento do nosso município. Cidadãos natos ou que tem Farroupilha no coração, como 

o lugar escolhido para viver, onde suas famílias são felizes e principalmente, onde sentem-

se parte do contexto e são importantes para o desenvolvimento. Andréia, você já é 

considerada filha desta terra, pois a carrega Farroupilha no coração e aqui vai deixar a sua 

marca. Parabéns, continue com essa mesma garra e empenho para realizar o seu trabalho 

voluntário e tenha certeza que você já fez a diferença na vida de muitas pessoas. Parabéns a 

você, a sua família e todos aqueles que ao seu redor, lhe ajudam a fazer este belo trabalho 

que nós precisamos na nossa cidade. Muito obrigado. 

1° SEC. PRES. ILDO DAL SOGLIO: Obrigado Vereador Josué Paese Filho. Concedo 

um aparte a Bancada da REDE Sustentabilidade. Com a palavra, Vereador Alberto Maioli. 

VER. ALBERTO MAIOLI: Senhor Presidente, Senhores Vereadores, Vereadora 

Maristela Rodolfo Pessin, quero dar uma saudação muito especial ao nosso Prefeito em 

exercício Pedro Evori Pedrozo, cumprimentar nossos Secretários que estão presentes, 

funcionários da Casa e demais pessoas que se encontram presentes neste Poder Legislativo. 

Quero dizer que sinto fortemente as pulsadas  do meu coração quando é para falar do bem, 

de pessoas tão importantes como a Andréia Vieira dos Santos Pedra, nesta noite sendo 

homenageada com o Título Honorífico de Cidadã Farroupilhense, parabéns pelo trabalho 

que você vem desempenhando na nossa cidade e cumprimentando você, quero 

cumprimentar toda a sua família, o seu esposo Cláudio e dizer que o seu sobrenome é 

Pedra, mas daquelas pedras tão preciosas igual ao brilho dos raios de sol que vem para 

iluminar a nossa Terra e você é uma dessas pedrinhas que está no nosso município para 

fazer brilhar muito os corações do povo de Farroupilha. Sem me alongar, porque todos já 

falaram de tudo sobre a sua personalidade, mas Andréia, como é bom poder trabalhar e 

fazer o bem, você teve coragem para doar ao mundo que só quer receber. Portanto, eu 

quero desejar que Deus ilumine você, o seu trabalho e que a paz, o amor, a alegria e a 

felicidade sejam sempre sua eterna companheira e que a tristeza jamais possa se arquivar 

nas páginas de sua tão preciosa vida. Muito obrigado e que Deus abençoe a todos nós. 
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1° SEC. PRES. ILDO DAL SOGLIO: Obrigado Vereador Alberto Maioli. Concedo um 

aparte a Bancada do Partido dos Trabalhadores – PT. Com a palavra, Vereador Vinicius 

Grazziotin De Cezaro. 

VER. VINICIUS DE CEZARO: Obrigado Vereador Ildo Dal Soglio, Presidente nesta 

noite, quero cumprimentar e agradecer o aparte ao Vereador Leandro Somacal que trouxe a 

proposta da cidadã, quero cumprimentar também o nosso Prefeito em exercício Pedro 

Evori Pedrozo e em especial, cumprimentar a Andréia e o esposo Cláudio que estão aqui e 

trazendo com eles, uma boa parte da história do envolvimento que a Andréia tem na 

comunidade. Cumprimento os funcionários da Casa, o Tadeu Salib dos Santos que está 

aqui e já recebeu uma homenagem semelhante e bem importante na comunidade, os 

Secretários Fernando e o Rogir, que é nosso companheiro. Quero dizer que eu tive o prazer 

de conviver com a Andréia em alguns encontros no Conselho de Assistência Social, 

também presenciei algumas atividades, na qual a Secretaria de Assistência Social, através 

dos seus colaboradores, mas também com todas essas entidades que fazem parte e que 

circundam todo este aparato que tem para a sociedade, se faziam presentes, inclusive a 

CEAFA, na pessoa da Andréia e mais algumas outras, também com a Assistente Social da 

CEAFA, eu me lembro que nós estivemos lá na Aldeia Indígena fazendo alguns trabalhos. 

Portanto, eu pude presenciar e para mim fica muito bom e confortável falar em uma noite 

na qual a Andréia recebe a homenagem, porque é uma pessoa com quem eu convivi, com 

quem eu trabalhei, mesmo que não foi por muito tempo, mas a gente sabe que as vezes o 

tempo pode ser uma medida quantitativa, mas ele também pode ser uma medida 

qualitativa, a intensidade, a maneira como a gente trabalha também conta no tempo que a 

gente vive. Quero cumprimentar, Andréia, o seu esposo em especial e estendendo aos 

familiares, amigos, aos próximos, porque as vezes nós temos amigos tão próximos que são 

da família e eles sabem que para quem faz um trabalho voluntário, se não tiver o 

entendimento e o apoio da família, a gente não consegue desenvolver, as vezes você 

combina que irá chegar em determinada hora e não chega naquela hora combinada, a 

atividade se estende, as vezes a gente não pode parar naquele exato momento, a atividade 

precisa terminar, então isso é importante, esse apoio da família você conseguiu angariar e 

fazer com que eles entendessem. Esse prêmio, é um dos mais importantes que o Poder 

Legislativo confere, as pessoas que tem se destacado em qualquer área dos saberes ou com 

trabalhos relevantes na comunidade e é isso Andréia, que eu acredito que traz o seu prêmio 

de forma especial. Para quem acompanha o Poder Público ou quem já fez parte de um 

órgão do Setor Público, sabe o quão curto as vezes o braço é para alcançar todas as coisas, 

eu participei de algumas outras entidades também e a gente sabe que as diversas 

associações, que as diversas congregações que estão fazendo o trabalho voluntário, elas 

estão de certa forma ajudando o município a sanar algumas dificuldades e necessidades que 

os nossos cidadãos tem, então, isso é um trabalho e que esse prêmio sirva de incentivo, não 

só para você, mas também para todos que fazem algum tipo de trabalho voluntário e que 

sabem que de certa forma estão ajudando os órgãos públicos que nem sempre conseguem 

atingir a todos, que nem sempre conseguem ter a amplitude necessária. Portanto, desde 

aquele trabalho que se faz, por menor que seja, no nosso bairro ou até uma comunidade 

maior, através da religião, todas essas ações são importantes, porque elas vão somando, 

agregando e cada tempero seu irá formar uma grande receita de sucesso para que se possa 

resgatar a dignidade das pessoas, para que se possa perceber e muitas vezes, não remediar, 

mas sim prevenir, porque nem sempre as pessoas estão lá com uma bandeira levantada 
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pedindo ajuda, as coisas estão acontecendo, as situações estão se agravando e as vezes, 

uma roda de conversa em uma atividade, um final de tarde na saída de alguma atividade no 

bairro ou nas casas da comunidade, a gente consegue identificar algum problema e a gente 

consegue ajudar de alguma forma, por isso é muito importante. Conforme já disseram, os 

seus ramos de atuação, mas eu queria, especialmente cumprimentar pela atuação que você 

tem em frente à CEAFA, quando se coloca como Presidente de uma associação 

voluntariamente, não é, de maneira alguma, uma coisa simples de se fazer, tem que ser 

bem pensado, tem que se ter uma concordância da família, tem que se ter o entendimento 

de que muitas vezes, as pessoas esperam de quem está à frente da entidade, uma monte de 

ações e a resolução de várias dificuldades e nem sempre é possível, mas aquela angústia 

não deixa a pessoa parada, ela vai e batalha até que ela consegue, se não consegue resolver, 

ela vai intermediar essa resolução, para que as vezes se alcance alguma coisa através das 

secretarias. Eu vejo aqui a Mara da Assistência Social, a Márcia que era a nossa 

companheira do Conselho também, então, essas situações são importantes. Eu quero lhe 

parabenizar, Andréia e dizer que é uma honra para mim ter convivido com você em 

algumas situações e poder estar hoje aqui, relatando e fazendo essa singela homenagem do 

aparte da Bancada do PT, que é uma homenagem compartilhada com o meu companheiro, 

que hoje não pôde falar aqui, então me deu essa palavra, porque hoje ele é responsável por 

conduzir os trabalhos da Casa. Andréia, esse seu exemplo de dedicação e trabalho, lhe 

fizeram merecedora da medalha e como é bom ver escrito na medalha: Cidadã Honorífica 

de Farroupilha, és um orgulho também, na participação do Conselho das Mulheres, mais 

uma vez parabéns e que siga assim, lhe desejo muita saúde para que você possa desfrutar 

da sua vida com a sua família e continuar emprestando esse brilho para todos que estão à 

sua volta. Obrigado e boa noite. 

1° SEC. PRES. ILDO DAL SOGLIO: Obrigado Vereador Vinicius Grazziotin De 

Cezaro. Concedo um aparte a Bancada do Partido Democrático Trabalhista – PDT. Com a 

palavra, Vereador Roque Tomazini. 

VER. ROQUE TOMAZINI: Excelentíssimo Senhor Presidente Ildo Dal Soglio em 

exercício nesta noite, Excelentíssimo Senhor Prefeito em exercício Pedro Pedrozo em 

função que o Prefeito tem algumas licenças em benefício ao Município de Farroupilha, 

Secretários Municipais desta Casa, Fernando Silvestrin e Rogir Centa, em nome de Vossas 

Excelências, saúdo todos os secretários do Município de Farroupilha, Senhores 

Vereadores, Vereadora Maristela Rodolfo Pessin, Presidentes de Partidos Políticos, 

suplentes de Vereadores, Vereador eleito Tadeu Salib dos Santos, representantes, imprensa 

e público em geral, sejam todos bem-vindos a esta Casa. Saúdo também a Andréia que está 

sendo homenageada. Nesta noite, tenho a honra de ser o portador dos mais sinceros votos 

do PDT, na solenidade onde homenageamos a Senhora Andréia Vieira dos Santos Pedra, 

estendendo esta homenagem a todos os seus familiares. Andréia, que no ano de 2007, 

escolheu, por força do destino, Farroupilha para ser o seu lar. Após uma grande perda 

familiar e longe de seus familiares, encontrou na CEAFA, o acolhimento que tanto 

necessitava. Desde criança, vendo o exemplo de sua mãe, já se engajava em projetos 

sociais e viu na CEAFA, a chance de poder ajudar outras pessoas. A partir deste momento, 

envolvendo-se cada vez mais no Centro Educacional, se tornou voluntária e Presidente, 

ajudando a desenvolver com afinco, ações de fortalecimento de convívio familiar, 

proporcionando ações de caráter permanente aos cidadãos e cidadãs que se encontram em 

situação de vulnerabilidade. Fez, sem visar lucros, interesses pessoais ou profissionais, 



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL FL. Nº:  820 

CÂMARA MUNICIPAL DE FARROUPILHA ATA Nº:   3.699 

CASA LEGISLATIVA DR. LIDOVINO ANTÔNIO FANTON DATA:   07/11/2016 

 

 

 

contribuindo para uma sociedade cada vez melhor. A relevância deste trabalho é para a 

comunidade e é ela que a traz aqui hoje, a homenagem de Cidadã Honorífica que esta casa 

lhe oferece carinhosamente, é por tudo que fizeste por esta cidade. Nós queremos em nome 

da bancada do PDT, ressaltar a relevância e agradecer todo o trabalho desenvolvido em 

prol dos nossos munícipes, na área social e sempre voltado para a comunidade. Parabéns e 

obrigado. 

1° SEC. PRES. ILDO DAL SOGLIO: Obrigado Vereador Roque Tomazini. Neste 

momento, eu devolvo a palavra ao nosso Vereador Leandro Somacal. 

VER. LEANDRO SOMACAL: Obrigado Senhor Presidente, obrigado aos colegas 

Vereadores por terem acrescentado os apartes a nossa homenageada Andréia. Andréia, eu 

sei que na vida, você já passou por caminhos difíceis, lutou sempre, com muita garra e 

agora está fazendo muito pelas pessoas. Trabalha com todo o amor, preocupação e 

dedicação. Amor e fé tens muito, és uma batalhadora em busca do que quer. Andréia, 

obrigado por abrilhantar a nossa cidade e a nossa noite, o seu brilho, como foi bem 

colocado pelo Vereador Vinicius Grazziotin de Cezaro, engrandece a cidade, você dedica o 

seu tempo em prol das pessoas e isso não tem palavras, isso é magnífico, o que você faz 

nos orgulha e nos orgulha muito mais poder homenagear você, pois é muito merecedora e 

não só você, seu esposo, seus familiares e amigos que estão aqui nesta noite, todos vocês 

são muito merecedores, estão de parabéns pela estrela brilhante que tem no meio de vocês. 

Eu quero encerrar a minha fala descrevendo você em uma frase que me vem à cabeça 

quando eu vejo você: “Fazer o bem, sem olhar a quem”. Eu, Vereador Leandro Somacal, 

em nome da família do Partido Socialista Brasileiro, parabenizo novamente você, seu 

marido, seus familiares e amigos, desejo a você muito sucesso, saúde, continue este lindo 

trabalho. Muito obrigado e boa noite a todos. 

1º SEC. PRES. ILDO DAL SOGLIO: Obrigado Vereador Leandro Somacal. Eu queria 

também em nome desta Casa, agradecer a presença do Pastor José Martins do Amarante 

que está presente, eu acredito que as pessoas precisam ter um líder cristão, inspirado por 

Deus, pelo Espírito Santo que conduza cada um ao seu caminho do bem e é por isso que 

você tem um segmento religioso norteado em uma religião e um Pastor que lhe conduz 

muito bem, você é merecedora dessa homenagem e nesse momento, nós vamos convidar 

para abrilhantar essa Sessão, o Quarteto Louvart que nessa noite fará sua apresentação a 

nossa homenageada. (Execução das músicas). Agradecemos ao Quarteto Louvart pela linda 

apresentação. Convido para fazer o uso da Tribuna, a nossa homenageada Senhora Andréia 

Vieira dos Santos Pedra. 

SRA. ANDRÉIA VIEIRA DOS SANTOS PEDRA: Boa noite a todos, é com muita 

alegria que estou aqui recebendo essa homenagem, me sentindo pequena, agradeço a todos. 

Quero cumprimentar o Presidente da Casa, o Vereador Ildo Dal Soglio e na sua pessoa, 

cumprimento todos os Vereadores, agradecer pelas palavras, as quais foram feitas para 

mim, me sinto muito pequena. Também quero saudar o Prefeito em exercício Pedro 

Pedrozo, agradeço ao Secretário Rudmar Élbio da Silva que foi o proponente dessa 

homenagem, quero agradecer as minhas colegas conselheiras que estão presentes, a Mara 

Damacena, a Márcia George, a irmã que está lá e a Aline Martini que é a nossa Assistente 

Social na CEAFA. Quero fazer um agradecimento especial a Márcia, porque ela sempre 

me deu muito apoio, eu me sentia muito pequena quando eu chegava nas reuniões do 

conselho, todas elas são professoras, advogadas, todas tem uma formação e eu sou uma 

simples técnica contábil, ela dizia: “vamos Andréia, assuma, tem que dar a volta”, ela fez 
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eu assumir a vice-presidência, ela estava lá sempre, eu agradeço, porque a gente não é 

nada, mas sempre tem pessoas que dão força para gente, ajudam a gente se capacitar e a 

Mara é uma pessoa que entende tudo de Lei e ela estava ali sempre, não foi fácil essa 

mudança que a gente teve que fazer para reestruturar o CEAFA, para adequar ele conforme 

a Assistência Social e a Mara estava sempre ali me dando forças, graças a isso a gente está 

fazendo esse trabalho e a gente faz parte da rede da Assistência Social do município, mas é 

através dessas pessoas que ficam ali dando forças, sou feliz por isso. Também quero saudar 

com toda a alegria, o meu Pastor José Martins do Amarante, porque a Igreja Assembleia de 

Deus é que sustenta a CEAFA, é a que mantém a CEAFA, eu incomodo a tesoureira da 

Igreja, porque eu não tenho recurso próprio, é uma Entidade sem fins lucrativos, mas o 

Pastor nos dá o maior apoio, eu louvo a Deus pela vida dele, nada a gente faz sozinha. Eu 

tenho um grupo de voluntárias fantástico, fenomenal, tem a Gladis que está lá quieta, ela 

foi uma pessoa especial quando eu cheguei na cidade, ela me abraçou como mãe, porque 

eu tinha perdido a mãe e me convidou para fazer parte, daí a gente ia para as costuras e 

fazia a diferença, sempre tem essas pessoas que fazem a diferença, ela me convidou, me 

incentivou, foi um começo para mim estar aqui, nada começa por acaso, sempre tem que 

ter o impulso de alguém. A Gladis foi uma dessas, muito especial. Portanto, todo o trabalho 

que a gente presta lá, é voluntário, é feito com amor, eu sei que a gente fica muito a desejar 

com muitas coisas que poderiam ser feitas e a gente muitas vezes, não consegue, até 

mesmo por falta de recursos, mas o que a gente consegue fazer é com todo o amor e 

carinho. Tem alguns membros da Diretoria aqui, eu louvo a Deus pela vida deles, a Keila, 

a Luana, mas a nós não somos nada sozinhos. A CEAFA foi fundada em agosto de 1989, 

pelo nosso saudoso Pastor Severino Braga Varela, aqui está a sua esposa, a Irmã Benta 

Varella, que me ajuda muito lá também, as vezes bate um cansaço, ela tem idade para ser 

minha mãe, mas tem um “pique” muito bom, corre para lá e para cá, então eu louvo a Deus 

pela vida dela. Todos são muito importantes, eu fico feliz por cada um que veio, a minha 

família amada, as minhas irmãs, a minha tia, eu sou chorona, eu louvo a Deus por todos os 

que estão aqui, pelo meu cunhado e o meu marido, porque a gente não faz nada se não tiver 

o apoio, eu corro bastante, tal hora é para mim estar em casa, de repente alguém me liga e 

eu acabo saindo, mas eu tenho o apoio dele, dos meus filhos, o meu filho Samuel me ajuda 

muito, então eu sou feliz, eu louvo a Deus, porque eu tenho um apoio grandioso, nada se 

faz sozinho e os voluntários fazem muito, cada um que ajuda nós no dia a dia, é muito 

gostoso, cada trabalho mencionado ali, é muito bom, esse grupo que a gente tem no Bairro 

Industrial, a Janaina não está aqui, é uma voluntária lá que faz um trabalho muito especial, 

em Nova Sardenha a Nair, a gente está começando os primeiros passos, um trabalho no 

Condomínio Morada do Sol, que eu creio que vai ser algo muito importante naquele lugar, 

realmente precisa, eu creio que a gente vai poder fazer algo lá, eu estou muito feliz por 

aquele trabalho que está iniciando, mas eu creio que irá para frente. Também a gente faz 

grupos, cursos, reuniões, é muito bom para descontrair e realmente trabalhar, tem tantas 

questões a serem trabalhadas, então aquilo que eu não consigo chegar, a gente tem a Aline 

que é a nossa Assistente Social, que vai e alcança, é muito bom, eu sou muito feliz e me 

sinto pequena, mas como foi dito, eu aprendi a amar essa cidade de uma forma especial, eu 

cheguei aqui e por falta dos meus familiares, eu senti uma depressão, foi bem difícil, eu 

não sei em qual tempo, mas eu sei que eu aprendi a amar de verdade. Quando a gente sai 

para viajar, é tão engraçado, quando a gente começa a sentir aquele ar da serra, quando 

vem subindo, eu me sinto em casa, é especial, eu não sei como explicar, mas eu amo morar 
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aqui, eu amo esse povo, aprendi muito, acho muito lindo a cultura italiana, são muito 

guerreiros, gostei muito, aprendi bastante e creio que a gente está sempre aprendendo, 

enquanto eu tiver fôlego de vida, eu quero poder dar um pouco do que eu posso, sem muito 

conhecimento, mas sempre tem aqueles que nos ajudam e nós conseguimos fazer um 

pouco junto, são essas as minhas palavras. Obrigado. 

1º SEC. PRES. ILDO DAL SOGLIO: Depois dessas palavras bonitas, agora vamos 

entregar à nossa homenageada, o Brasão do Município à Senhora Andréia Vieira dos 

Santos Pedra. Quero neste momento, convidar o nosso Prefeito Municipal em exercício 

Pedro Pedroso, para juntamente com este Presidente, fazermos a outorga do Título de 

Cidadã de Farroupilha e da Medalha com o Brasão do Município, à Senhora Andréia 

Vieira dos Santos Pedra. Convido neste momento, para fazer uso o da Tribuna, em nome 

do Poder Executivo Municipal, o nosso Prefeito Municipal em exercício Pedro Evori 

Pedrozo. 

SENHOR VICE-PREF. PEDRO PEDROZO: Quero carinhosamente saudar o Vereador 

Ildo Dal Soglio, que como eu, está sendo Presidente em exercício, eu estou sendo Prefeito 

em exercício, saudando o Vereador Ildo, quero saudar carinhosamente todos os 

Vereadores, quero saudar a Andréia, o seu esposo, familiares, saudar os meus colegas 

Secretários, o Rogir Centa e o Fernando Silvestrin que é um Vereador eleito com uma 

grande votação, quero saudar o Tadeu Salib que foi a última pessoa a receber esse prêmio e 

eu não pude estar presente, mas tenho muita honra de dizer que foi um homem que merece 

muito, a exemplo da Andréia e está eleito Vereador, meu particular amigo, esteve em 

Brasília trazendo boas notícias para o município, isso é importante. Quero saudar o Pastor 

José que está aqui e eu tenho lhe acompanhado, José, é muito lindo o seu trabalho, eu acho 

que enxergo muita luz naquilo que você faz, isso me agrada demais. O Rudmar Élbio da 

Silva, meu colega e foi ele, junto com o Vereador Aldérico Bonez de Matos e com o meu 

colega Leandro Somacal, que fizeram a indicação da Andréia, o meu partido PSB, era o 

ano que nós poderíamos escolher a pessoa que receberia essa premiação, com a indicação 

do Rudmar e o carinho dele por toda essa família, nós trouxemos a Andréia. Quero saudar 

a irmã Odete, que já foi embora, ela dirige uma Instituição muito importante que são as 

Pobres Servas, elas fazem um trabalho fantástico há muitos anos, a exemplo de outras 

Igrejas, elas fazem um trabalho muito bonito. Dizia o Quarteto Louvart, que eu diria o 

quarteto Fantástico que: “se tu amas a Cristo, ao céu ele te levará”, eu não tenho dúvidas 

disso. Quem tem fé, nunca está sozinho, eu defendo que as pessoas têm que ter uma fé, 

você é vazio se você não acredita em nada, eu sigo a Jesus Cristo, mas acho que as pessoas 

têm que ter uma fé, não importa o formato, se vocês querem o bem, se vocês desejam o 

bem, Professor Vinícius, vocês vão estar no caminho da maioria, vocês vão estar no 

caminho de Jesus Cristo. Andréia, essa Medalha que você recebe com o símbolo do nosso 

município, ela está carregada de energia positiva de um povo bom, de um povo que veio da 

Europa, do mundo velho, que atravessou Oceanos, que lutou contra a fome no mundo 

velho, que lutou contra a fome nos navios, que desbravou, que abriu o espaço e que fez 

desse lugar, um lugar que eu, você e muita gente de fora, o Tadeu Salib dos Santos e 

muitos outros vieram para cá. Hoje, gente que nem nós e eu me incluo, eu e o Doutor 

Claiton somos a primeira geração de governantes migrantes, o Doutor Claiton é de Pelotas, 

eu sou de Santa Maria, você é de Mostardas, aquela região entre o mar e a lagoa, linda 

também, nós já somos a maioria nessa cidade, este lugar e este símbolo está carregado de 

energia boa desse povo, está carregado de energia boa que você sente quando sobe a serra, 
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aquele ar que você sente lá é amor, aquilo tem outro nome, aquilo não é só a brisa, é o 

respeito que você sente por esse povo e por essa cidade que lhe toca já quando começamos 

a subir a serra e nos sentimos diferentes. Muita gente que nem você, poderia ser 

homenageado, o Rudmar, a Bancada do PSB escolheu você, mas existe gente, eu vou citar 

alguns, existem pessoas que fazem fraldas todos os dias para pessoas que estão acamadas, 

nós atendemos 150 pessoas acamadas com fraldas geriátricas, Senhoras e Senhores 

aposentados, grupos de Lions, de Rotary, gente em quantidade fazendo fraldas para aquelas 

pessoas que precisam, tem gente no Faz Bem que a Márcia começou e que muita gente 

continua e dos grupos de mães que a Marcia ajuda, muitas mães fazendo fraldas, ajudando 

em todas as Igrejas, em todos os lugares, lindo, você representa essa gente, você representa 

aquelas Senhoras da Farmácia Solidária, a esposa do nosso Prefeito Claiton, a minha 

esposa, um grupo de gente que trabalha juntando remédios que o Vereador Ildo Dal Soglio 

e o Vereador Josué Paese Filho fizeram uma Lei, que a gente pode juntar remédios que as 

pessoas não usam mais, mas que tem validade e que aquilo faz um bem danado para os 

outros, são 200 receitas a cada terça-feira que a gente entrega lá, você representa as 

mulheres do Lions, do Rotary, que há muitos anos ajudam muita gente, você representa 

aquelas mulheres do hospital que fazem rifa para ajudar os hospitais, porque os hospitais 

do Rio Grande do Sul e do Brasil vivem a maior crise da sua história, os governos não 

conseguem mais sustentar os hospitais. Você representa aqueles pais que trabalham para a 

APAE com seres especiais, os pais dos autistas, você representa as crianças do Projeto 

Esperança do 1º de Maio, um grupo de gente que há 15 anos trabalha para dar Creche para 

80 pessoas e eu faço parte disso orgulhosamente, você representa a Fazenda Esperança do 

Bonifácio, o Desafio Jovem, você representa o pessoal do Patine que trabalha ali embaixo 

da Igreja Matriz Católica, que cuida de drogados, que cuida de gente que tem problemas, 

enfim, você representa a parte boa do nosso povo, que veio de fora, que quer bem para esse 

lugar e que dedica a sua vida para que esse lugar seja melhor. Eu, em nome do Doutor 

Claiton que está em Brasília junto com o Presidente da Câmara e com o Vereador Sedinei 

Catafesta, buscando recursos para o nosso município, eu, Pedro Pedrozo, migrante que 

nem tu, tenho a maior honra de dizer que você está recebendo uma das condecorações mais 

importantes do nosso povo, o nosso povo de Farroupilha diz para você, Andréia e para toda 

essa gente que faz o bem, muito obrigado, que Deus te abençoe, que Deus abençoe a todos 

nós, que nós tenhamos paciência uns com os outros, aprendendo a viver todos os dias da 

melhor forma possível, porque é o único jeito de nós deixarmos esse mundo melhor, não 

tem outra forma. Muito obrigado a todos, parabéns, leva e mostra para todo mundo, mostra 

na Igreja, mostra no seu grupo, mostra para as pessoas que você representa esse grupo 

seleto de gente boa que só faz o bem. Um abraço a todos. 

1º SEC. PRES. ILDO DAL SOGLIO: Quero neste momento, em nome do Poder 

Legislativo, agradecer a presença do nosso Prefeito em exercício Pedro Pedrozo e em seu 

nome, saudar a todas autoridades, a nossa homenageada Andréia e seu esposo Cláudio, aos 

familiares e amigos da homenageada, ao Quarteto Louvart, a imprensa, Senhoras e 

Senhores presentes. Eu quero dizer, Andréia, que realmente você é merecedora desse 

título, dessa Medalha, dessa Honraria, mereces muito mais e Deus com certeza está 

olhando por ti, pela sua família e que Deus lhe abençoe a cada passo, nas dificuldades é 

que a gente consegue vencer, nas dificuldades que nós nos tornamos fortes, o segredo é 

nunca desanimar perante as dificuldades, como você fez, perante a perda do seu familiar, 

você teve o apoio das pessoas e ainda está tendo esse apoio, mas você está trabalhando e 
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levando à frente, que Deus ilumine os seus caminhos sempre. Nada mais a ser tratado nesta 

noite, declaro encerrados os trabalhos desta Sessão Solene. Boa noite a todos. 
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