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SESSÃO SOLENE
Presidência: Sr. Fabiano André Piccoli
Às 18:30 horas, o Senhor Presidente Vereador, Fabiano André Piccoli assume a direção
dos trabalhos. Presentes os seguintes vereadores: Alberto Maioli, Aldir Toffanin,
Arielson Arsego, Eleonora Broilo, Fabiano André Piccoli, Jonas Tomazini, José Mario
Bellaver, Josué Paese, Odair Sobierai, Raul Herpich, Sandro Trevisan, Tadeu Salib dos
Santos, Thiago Brunet, Tiago Ilha.
PRES. FABIANO ANDRÉ PICCOLI: Boa noite a todos e a todas, Senhoras e Senhores,
sejam muito bem-vindos à Casa do povo. Invocando o nome de DEUS declaro abertos os
trabalhos da presente Sessão Solene em homenagem ao Dia da Mulher Farroupilhense e
outorga do Certificado Mulher Destaque. Saúdo inicialmente o Prefeito Municipal Dr.
Claiton Gonçalves e o juiz da Segunda Vara Judicial de Farroupilha, Dr. Mário Maggioni,
gostaria de saudar de forma especial e dar as boas-vindas a todas as autoridades presentes e
de forma muito especial a todas as mulheres que prestigiam esta Sessão Solene. Estamos
reunidos hoje para reconhecer e valorizar de forma muito simbólica o trabalho de todas as
mulheres farroupilhenses. Sabemos que tivemos muitos avanços na busca pela igualdade
de gêneros, mas temos muito que progredir. Ainda hoje, milhares de mulheres são
agredidas por seus companheiros, trabalham a mesma jornada de trabalho e recebem
menos que homens, bem como recebem menos promoções e menos oportunidades
profissionais. Precisamos lutar incansavelmente para mudar essa triste realidade que ainda
existe no Brasil, mas hoje é um dia de festa, estamos aqui para homenagear, reconhecer,
agradecer a essas mulheres que foram escolhidas pelas bancadas da Câmara de Vereadores
de Farroupilha, pela sua entrega à nossa cidade. Cada uma com suas qualidades, com seus
méritos, somos gratos pelo trabalho de todas vocês. Convidamos para fazer parte da Mesa
o Excelentíssimo Prefeito Municipal, Senhor Claiton Gonçalves. Passo a palavra ao
Vereador Sandro Trevisan, 1º Secretário, para que proceda à leitura do Expediente da
Secretaria.
EXPEDIENTE
1º SEC. SANDRO TREVISAN: Boa Noite a todos, quero cumprimentar inicialmente o
Prefeito Municipal Claiton Gonçalves, ao juiz Doutor Mario Maggioni, demais autoridades
que estão aqui presentes, saudar o Senhor Presidente, Vereadores, todos os presentes,
funcionários da Casa, em especial as mulheres é um prazer imenso ver esta casa cheia de
mulheres. Senhor Presidente, com cordiais saudações quero parabeniza-lo, assim como os
demais integrantes do legislativo, para importante iniciativa de homenagear, ilustres
figuras desta cidade com a Outorga do Certificado da Mulher Destaque o que se configura
e, importante reconhecimento para a contribuição de todas para o crescimento de
Farroupilha. Giovane Festes – Deputado Federal e Secretario Estadual da Fazenda.
Senhor Presidente, é com grande satisfação que parabenizo a todas as mulheres que
recebem o Certificado Mulher Destaque em Sessão Solene comemorativa ao Dia da
Mulher farroupilhense, atenciosamente Àlvaro Boesio – Deputado Estadual.
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PRES. FABIANO ANDRÉ PICCOLI: Convidamos para que faça parte da Mesa a nossa
1ª Dama Francis Somensi. Saudamos o nosso vice-Prefeito Pedro Pedroso, Senhoras e
Senhores então essa Sessão Solene comemorativa ao Dia da Mulher Farroupilhense, foi
instituída pela Lei Municipal nº 1.355, de 23/05/1984, de autoria da Vereadora Marlene
Rozina Feltrin, que designou o dia 18 de março como o Dia da Mulher Farroupilhense.
Também nesta noite Solene, esta Casa outorgará o Certificado Mulher Destaque às
Senhoras: Elaine Mareli Giuliatto, Cláudia Bassanesi Maggioni, Eda Maria Bombardelli
Malinverno, Devilda Marmentini Biazoli, Kátia Maria Rossler Roncatto, Anita Maioli
Pasqual, Lourdes Maria Refosco. Estas serão agraciadas com o Certificado nesta noite. O
Certificado Mulher Destaque foi instituído pela Resolução nº 495 de 2012, de autoria da
Vereadora Maristela Rodolfo Pessin, que está aqui nesta noite, seja muito vem vinda
Vereadora. Vamos assistir a um vídeo com mensagem da 1ª dama do estado Maria Helena
Sartori às nossas homenageadas.
(EXIBIÇÃO DE VÍDEO)
PRES. FABIANO ANDRÉ PICCOLI: Nesse momento, eu quero convidar os músicos
Maria Carolina e Mateus Brites da Escola de Música Maria Carolina, que nos presenteará
com a sua apresentação.
(APRESENTAÇÃO MARIA CAROLINA)
PRES. FABIANO ANDRÉ PICCOLI: Obrigado Maria Carolina e Mateus. Informamos
aos presentes, que nessa noite um Vereador por bancada fará uso da palavra para
homenagear as nossas convidadas, e também o Prefeito Municipal Claiton Gonçalves. De
imediato passo a palavra aos Vereadores que representarão suas bancadas e após cada
manifestação o Vereador convidará a homenageada para receber das mãos deste Presidente
o Certificado Mulher Destaque e a placa comemorativa ao Dia da mulher Farroupilhense, e
após receber a placa e o Certificado, a nossa homenageada fará uso da palavra. Convido
para que faça uso da Tribuna em nome do Partido Democrático Trabalhista – PDT, o
Vereador Raul Herpich.
VER. RAUL HERPICH: Excelentíssimo Senhor Presidente do Legislativo Municipal
Fabiano André Piccoli, Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal Claiton Gonçalves,
Primeira Dama Francis Somensi, Senhores Vereadores, Excelentíssima Senhora
Vereadora, quero saudar os Secretários presentes, representantes da imprensa, funcionários
da Casa e público em geral, sejam bem-vindos. Quero agradecer aos vereadores Aldir
Toffanin e Thiago Brunet por terem me oportunizado nesta noite ser o portador dos mais
sinceros votos do PDT, onde indicamos a Senhora Elaine Mareli Giuliato para receber o
Certificado Mulher Destaque, estendendo esta homenagem a seus convidados, e em seu
nome saudar todas as homenageadas desta noite, essas mulheres que representam
Farroupilha a minha saudação, não apenas a vocês, mas a todas que estão presentes. Elaine,
que bom a ter aqui, um prazer muito grande, amiga colega de trabalho de tanto tempo, fico
muito feliz de poder te homenagear nesta noite pelo Partido Democrático Trabalhista.
Cumprimentar a Dona Norma, obrigado pela presença Dona Norma, muito importante a
Senhora estar presente, cumprimentar a irmã Gledes, os filhos Antônio e Patrícia, muito
obrigado por estarem todos presentes. Em nome da dona Norma quero cumprimentar a
todas as mulheres que se fazem presentes nesta noite, cumprimentar o Dr. Mário Maggioni
e em nome do Dr. Mário, cumprimentar todos os homens que aqui estão hoje,
acompanhando suas mulheres, suas esposas, apesar de nós não termos ainda o nosso dia,
mas de qualquer forma recebam o carinho e o abraço deste Vereador a todos os que se
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encontram nesta noite. A mulher nos ensina como é possível exercer a liderança sem os
ranços machistas. Os valores da liderança, hoje, são a capacidade de aprender, o talento e
as qualidades espirituais. O poder de organização feminino é enaltecido e valorizado. Elas
conseguem conciliar as tarefas domésticas com a busca do conhecimento, compartilhando
o sucesso sem vaidades ou qualquer outro sentimento menor. Elaine, que nasceu em
Farroupilha, graduada em Pedagogia e Especialista em Ensino com Habilitação em
Magistério de Educação Especial. Curso de Extensão em Psicomotricidade. Especialista
em Administração Estratégia de Serviços pela Universidade de Caxias do Sul (UCS).
Atuou como professora em diversas escolas do município de Farroupilha/RS. Presidente do
Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente (COMDICA) -1993 a 1996;
Diretora da Escola Especial Sol Nascente – APAE (Associação de Pais e Amigos dos
Excepcionais) por duas gestões; onde ela é muito bem reconhecida e qualquer aluno da
APAE que a gente consegue conversar, sempre falam da “Nane”, assim que chamam ela.
Chefe do Departamento de Educação da Secretaria Municipal de Educação e Cultura do
Município de Farroupilha/RS – 1992 a 1996, Governo Avelino Maggioni; Secretária de
Educação e Cultura do Município de Farroupilha – 1996 a 2000. Secretária Municipal de
Educação de Farroupilha/RS – 2013 a 2016, e hoje continua então ainda exercendo essa
tarefa. Com este breve resumo de suas competências, percebemos que teve sua vida inteira
dedicada ao “Educar”, transmitiu seu conhecimento como professora durante muitos anos,
sendo a mola impulsionadora para o futuro nossas crianças. Em todas as esferas que atuou,
realizaste teu trabalho com maestria e perfeição, não medindo esforços para que tudo se
concretizasse da melhor forma possível, é pelos teus feitos que hoje estamos lhe
homenageando, pela conduta integra e ilibada que sempre esteve junto de ti. Você
representa a luta, a vitória e as conquistas alcançadas pela mulher na sociedade, provando
definitivamente que não existem distinções de sexo quando o assunto é o desenvolvimento
humano. Somos eternamente gratos por toda sua dedicação. Ser professor é uma virtude de
poucos. A quem tanto faz para o bem da nossa comunidade, em nome do PDT, os nossos
parabéns, meu Vereador Raul Herpich, do Vereador Thiago Brunet e do Vereador Aldir
Toffanin.
Te convidamos para vir receber a tua homenagem Elaine, suba ao placo por
favor, para receber do Presidente então, a sua homenagem.
PRES. FABIANO ANDRÉ PICCOLI: Antes de passar a palavra à professora Elaine,
peço a gentileza que a Mesa passe novamente o vídeo em homenagem, foi feito um vídeo
de em torno de 2 minutos para que a gente possa somente prestar atenção no vídeo, que é
um vídeo muito bonito e as pessoas homenageadas merecem, por gentileza Rose.
(EXIBIÇÃO DO VÍDEO)
SRA. ELAINE MARELI GIULIATTO: Boa noite, peço desculpas por ter quebrado um
pouco o Protocolo, mas eu acho que não é todo dia que a gente recebe uma homenagem tão
gratificante quanto essa, e ao mesmo tempo que a gente recebe essa homenagem, a gente
sempre quer dividir de alguma forma com os parceiros nossos, com aqueles que vem
trabalhando com relação à política, principalmente no Município de Farroupilha, tentando
fazer o máximo possível para o engrandecimento desse município. Então eu peço
desculpas pela quebra de Protocolo, mas é porque também eu estou muito feliz. Eu gostaria
de cumprimentar o nosso Presidente dessa Câmara de Vereadores Fabiano André Piccoli,
meu querido Prefeito Dr. Claiton Gonçalves, a Francis Somensi, nossa companheira de
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todo dia nas lutas incansáveis da mulher, né Francis? As mulheres que também estão aqui
homenageadas nesta Sessão Solene: Cláudia Bassanesi Maggioni, Eda Maria Bombardelli
Malinverno, minha eterna companheira de trabalho, ainda hoje a gente curte muito as
coisas que a gente fez juntas, né Eda? A Devilda Marmentini Biazoli, Kátia Maria Rossler
Roncatto, Anita Maioli Pasqual, Lourdes Maria Refosco. Aos vereadores desta Casa, em
especial a bancada do PDT, Partido Democrático Trabalhista, partido que tem a educação
como lema ao qual estou filiada por absoluta convicção de ideário. Aproveito para
cumprimentar meu querido e estimado amigo Raul Herpich, que a gente já tem uma
caminhada bastante longa, nas andanças políticas, já fomos colegas de trabalho, e por
sermos colegas a gente estreitou os laços e hoje é meu grande amigo Raul, quero te
agradecer pessoalmente Raul, muito obrigada pelo convite. Ao Aldir Toffanin, também
meu velho companheiro de muitas batalhas, muitas caminhadas juntas nas questões de
política, por esse município. Tu sabes que tu tens um espaço bastante grande no meu
coração né? A gente te gosta muito e todo mundo lá em casa também. Ao Thiago Brunet,
que é o mais recente dos meus amigos, mas eu estou aprendendo a conhecer ele todos os
dias, mas eu gostaria também de te agradecer por esta homenagem que a bancada do PDT
nos prestigiou nesse dia tão especial quanto hoje. Agradeço imensamente pela honra de ser
uma das escolhidas para homenagem desse dia. Aproveito também para cumprimentar e
agradecer a equipe organizadora por permitir que estejamos aqui e dizer que me sinto
muito feliz por receber esse Certificado. A Márcia é especialista nisso, e eu gostaria
também de te dar um especial agradecimento, esta Márcia? Eu costumo dizer que eu que
já tenho mais passado, do que futuro, valorizo muito expressões e ações como esta. Eu
agradeço de coração essa lembrança que para mim faz parte do meu legado, faz parte da
minha história e é excelente poder dividir tudo isso com vocês. Em uma noite tão especial
quanto essa. A imprensa, nossa companheira de todos os dias, Senhoras, Senhores, amigos
e amigas, companheiros e companheiras. Permitam que inicie minha fala ressaltando que
todas as mulheres, cada alguma a seu tempo, cada uma a seu modo, abriram caminhos
capazes e fortalecidas, conscientes do nosso valor e do quanto somos responsáveis pela
construção de uma sociedade mais justa igualitária. Iniciei minha carreira como professora
na escola Cenecista Ângelo Antonello, onde fiz meu estágio e foi aí que descobri minha
vocação para trabalhar com educação especial. Cursando magistério, fui conhecer algumas
escolas, e uma delas foi a Escola Sol Nascente que na época era Recanto do Pequeno
Deficiente, depois mudou para Sol Nascente e lá eu me inteirei de todas aquelas atividades,
todos aqueles trabalhos de crianças portadoras de necessidades. Algumas especiais, outras
mais, outras menos e eu gostei muito. Gostei muito das pessoas que lá trabalhavam e com
o passar do tempo eu voltei várias vezes, naquele educandário, naquela escola e em função
disso eu ingressei na UCS, no curso de pedagogia para educação especial. Se não me falha
a memória, aquele foi o primeiro curso ofertado pela UCS, na modalidade especial.
Aprendi muito na escola, aprendi muito com os alunos da escola, e na medida do possível
também é um legado que eu tenho levado para a vida inteira, porque lá os meus alunos,
uma das características primordiais deles é a questão de serem verdadeiros. Se eles estão
com vontade de te dar um beijo, eles vão te dar um beijo e esse beijo é verdadeiro, se eles
estão com vontade de te xingar, eles vão te xingar, e você sabe que vai ser um xingamento,
mas com bastante vontade. E na medida do possível eu tentei levar isso para a minha vida,
para as minhas questões profissionais, para as minhas questões de trabalho, e eu acho que
esse legado se DEUS quiser eu vou continuar levando isso para o resto da minha vida. Lá
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eu fiz amigos que apesar de estarmos um pouco mais distantes hoje, por incrível que
pareça, essa distância não amenizou o afeto que a gente tem. Muito pelo contrário, eu acho
que ela fortaleceu e cada vez que eu vou lá eu sempre sou extremamente bem recebida, da
mesma forma como eu os tenho em meu coração. Tanto as equipes, quanto os professores,
como os alunos e a comunidade escolar daquela escola. Obvio quer hoje meu coração
ampliou um pouco a oferta, como diz, porque hoje a gente tem uma rede e essa rede
também cabe no meu coração tanto quanto os professores, os funcionários que aí estão e a
comunidade como um todo. Disso tudo o que eu posso dizer é que são muitas histórias,
mas é um legado que faz parte da vida, compartilhada por muitas pessoas que eu tenho
certeza que da mesma forma como os tenho no coração também me tem. Esse é o legado
que eu acredito que faz parte da vida e é importante para a gente levar para o resto da vida
da gente. Entre idas e vindas, enfim, hoje estou novamente na Secretaria Municipal de
Educação para meu terceiro mandato. Nessa caminhada, tenho que ressaltar as minhas
equipes de trabalho, que sempre foram incansáveis e sempre prontas, é por isso que hoje eu
não poderia de deixar aqui o meu reconhecimento. Também nessa andança, procurei
sempre mulheres fortes para serem amigas, para serem aliadas, para aprender com elas e
por elas ser inspirada. Isso eu levo e se DEUS quiser eu vou levá-las no meu coração e
comigo durante muito tempo, mesmo que a gente já tenha, como eu disse anteriormente,
mais passado do que futuro. Minha mãe, Dona Norma, é meu exemplo, está aqui comigo
hoje à noite. Desde muito cedo, vi minha mãe sempre trabalhando muito e esse trabalho da
minha mãe, sempre com meu pai, Giuliatto, do lado. A gente era pequena, às vezes tinha
que sentar no banquinho, fazer os piques para a mãe bater os cortes de calçados para no dia
seguinte ir para a fábrica e lá fazer o sapato. Meu pai iniciou a carreira como sapateiro, ele
consertava sapato. Então lá em casa a gente teve uma relação muito estreita sempre, desde
muito cedo com o trabalho e hoje a mãe está aqui, com os seus bens vivido 90 anos, mas
90 anos de muito trabalho e de muita sabedoria, mas principalmente de muito amor.
Juntamente com a minha irmã Gledes, que está aqui com a minha mana postiça a Ana, que
tem nos dado uma cobertura bastante grande nesse esse período. Meu filho Antonio
também está aqui, Raquel a namorada, também minha filhota postiça, meus grandes
amigos a minha comadre Clau, beijo bem grande tê-los aqui é muito importante para mim
nessa noite. E infelizmente a Patrícia, minha filha não pode se presente nessa noite, por
estar com compromissos de estudo, em Porto Alegre. Mas ela está nos assistindo, um beijo
minha pequena grande filha. Eu também aproveito esse momento para fazer um
agradecimento muito especial a minha pequena grande família, pelo companheirismo, pelo
amor incondicional e pela solidez do afeto e do respeito que nos une. Reitero meus mais
sinceros agradecimentos a todos pela homenagem. Meus amigos, amigas, Senhores
Vereadores que me deram essa oportunidade de estar essa noite aqui nesse momento
bastante de coração e pela presença e compartilhamento de um momento histórico muito
especial da minha vida. Agora as mulheres, mulheres que essa homenagem hoje recebida,
nos estimule ainda mais e nos incide continuar a desafiadora luta em todas as frentes
possíveis. E assim sigamos. Muito obrigada de coração, um boa noite a todos.
PRES. FABIANO ANDRÉ PICCOLI: Obrigado Professora Elaine, eu a convido agora
para que venha novamente ao centro do nosso Plenário para receber das mãos da bancada
do PDT uma singela homenagem em nome da Câmara de Vereadores. Convido o 1°VicePresidente Tiago Brunet para assumir os trabalhos dessa noite.
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1º VICE-PRES. THIAGO BRUNET: Boa noite a todos, boa noite Prefeito Municipal,
boa noite Presidente Fabiano, boa noite demais Vereadores, boa noite a todas as mulheres
farroupilhenses e porventura de outro município que aqui estão. Rapidamente eu quero
fazer um pronunciamento, dizendo que todas as mulheres em todos os setores, todos os
serviços, seja na agroindústria, seja na indústria, seja no terceiro setor, seja no Comércio,
as mulheres é sabido por todos que ganham menos e são em menor número. E isso faz com
que essa homenagem hoje seja para que as mulheres atuam em todas as frentes e se
sobressaem acima de tudo com os homens, que ganhe essa igualdade tanto buscada. Mas é
verdade que no meio político essa discrepância é ainda maior, o fato é que se nós tirarmos
uma foto desse Plenário aqui nós só temos uma parlamentar nos representando hoje, que é
a Dra. Eleonora e assim eu parabenizo a Senhora. Então eu acho que no meio político essa
discrepância está cada vez maior e eu acho que as mulheres e aqui eu faço um pedido para
todas as mulheres começaram a participar mais do meio político, na frente política para que
atuem no Legislativo da sua cidade, no governo, no Congresso Nacional principalmente,
precisamos moralizar o Congresso e nada melhor do que uma mulher íntegra, forte para
moralizar o Congresso Nacional e acredito que talvez em quatro anos podemos, quem sabe,
ter uma mulher Prefeita dessa cidade pela, primeira vez. Muito obrigado momento. Neste
momento, convido para que faça uso da Tribuna em nome do Partido dos Trabalhadores PT, o Vereador Fabiano André Piccoli.
VER. FABIANO ANDRE PICCOLI: Boa noite a todas e todos. Novamente saúdo o
Prefeito Municipal Claiton Gonçalves, nosso vice-Prefeito Pedro Pedroso, 1ª Dama Francis
Somensi, nosso Juiz da Comarca de Farroupilha, Dr. Mário Maggioni, o ex Prefeito
Bolivar Antonio Pasqual que se faz presente, colegas vereadores, vereadora Dr. Eleonora,
homenageadas desta noite, minha mãe Neusa, minha querida companheira e esposa Maiara
e nosso filho Benjamin. Uma saudação muito especial para a homenageada do Partido dos
Trabalhadores, Claudia Bassanesi Maggioni. Nesta noite, quero falar sobre acreditar.
Acreditar que a individualidade, a atividade e a liberdade são bases de uma teoria de que o
indivíduo é, ao mesmo tempo, sujeito e objeto do ensino. Acreditar que nem a educação
nem a vida deveriam se limitar às conquistas materiais. Acreditar que os objetivos mais
importantes na vida seriam: encontrar um lugar no mundo, desenvolver um trabalho
gratificante e nutrir paz para ter capacidade de amar. Acreditar que a criança não é um
pretendente a adulto e sim, desde seu nascimento, já é um ser humano integral. As palavras
acima relatam, rapidamente e singelamente, um pouco da teoria de Maria Montessori,
primeira mulher a se formar em medicina na Itália, antropóloga, técnica em matemática e
educadora. Maria Montessori, como educadora, revolucionou para sempre o que
chamamos de educação. No entanto, para a própria Maria, o que ela fez de verdade
foi descobrir a criança. O método, a pedagogia em si, foi decorrência de sua descoberta.
Ela descobriu que a criança tem características únicas e admiráveis, descobriu que essas
características se manifestam melhor quando a criança é deixada em liberdade, em um
ambiente preparado. A aplicação desta descoberta é o Método Montessoriano de educação.
O futuro deste método educacional começou em um bairro operário de Roma, em 1907.
Foi lá que Maria Montessori inaugurou a primeira Casa Dei Bambini. Passados mais de
cem anos desde sua fundação, temos hoje no Brasil em torno de 56 Casas Dei Bambini,
sendo seis no Rio Grande do Sul: 3 em Porto Alegre, 1 em Capão da Canoa, 1 em Caxias
do Sul e 1 em Farroupilha. E em Farroupilha, há 10 anos a Claudia acreditou. Acreditou
que era possível educar para a paz, porque geralmente, se educa para a competição e esse é
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o princípio de todas as guerras. A Claudia acreditou que é possível educarmos para a
cooperação, educarmos para sermos solidários uns com os outros, porque assim educa-se
para a paz. Eis os motivos pelos quais está aqui hoje, Claudia, porque acreditamos no
método montessoriano. Claudia, tu és nossa escolhida pela tua garra, pela tua dedicação,
pelo teu compromisso com a educação, pelo teu compromisso com as suas colegas de
trabalho que estão ali em cima te assistindo, pelo teu comprometimento em, além de dirigir
sua escola, atuar no Conselho Municipal de Educação desde 2013 e buscar o melhor para
todas as crianças de nossa cidade. Para conhecermos um pouco mais de Claudia Bassanesi
Maggioni: Casada com Mario Romano Maggioni e mãe da Júlia, 15 anos; do Murilo, 13
anos e da Mariana de dois anos; cursou magistério no Ensino Médio e graduou-se em
Psicologia; pós graduou-se em Gestão escolar; trabalhou como professora de educação
infantil em Caxias do Sul, sua cidade natal, e psicóloga clínica do Centro de Atenção
Psicossocial em Osório. Em 2004, fundou e coordenou o Centro de Atenção Psicossocial –
CAPS – em Capão da Canoa. Em 2006, mudou-se para Farroupilha e atuou como
psicóloga organizacional nas lojas da Rede Horango Tango. Ainda 2006, fundou a Escola
de Educação Infantil Dei Bambini e foi onde nossos caminhos cruzaram. Em julho de
2015, a Maiara, o Benjamin e eu estivemos na inauguração das atuais instalações da Escola
Dei Bambini. Ficamos encantados, além de encantados, ficamos provocados pela
metodologia de ensino montessoriana. E nossos caminhos voltaram a se cruzar em maio de
2016 quando nosso filho iniciou as atividades na Escola Dei Bambini. Ouso afirmar que foi
a melhor decisão que tomamos até aquele momento em relação ao nosso filho.
Encontramos, na educação montessoriana, todos os valores que buscamos para o Benjamin
– alguns descritos no início deste texto. Encontramos na tua liderança Cláudia, um
exemplo de mulher, guerreira, batalhadora, inspiradora; mãezona e psicóloga, não só dos
alunos, mas dos pais, porque a sua sala sempre está cheia de pais; muitos chegam antes
para buscar seus filhos para bater um papo com a Claudia. Hoje é um dia especial a você,
Claudia, porque és merecedora desta singela homenagem. Mas, este reconhecimento é
simbólico a você e estendido a todas as mulheres que, iguais a você, lutam pela igualdade
de gêneros, pela igualdade de oportunidades, pela equiparidade salarial entre homens e
mulheres, pelo fim do preconceito e abusos verbais, físicos e sexuais, enfim, que buscam
um mundo melhor. Tenho certeza que a Claudia luta, assim como todos nós, contra
pensamentos, que na semana passada eu ouvi de um líder político e que na semana passada
foi muito bem reproduzido no editorial do Jornal O Farroupilha, e a frase desse líder
político diz: “Se a sociedade, de alguma maneira, vai bem e os filhos crescem é porque
tiveram uma adequada formação em suas casas e, seguramente, isto quem faz não é o
homem e sim a mulher. Na economia, também a mulher tem grande participação: ninguém
é capaz de indicar os desajustes de preços no supermercado do que a mulher. ”.
Simplificar o papel da mulher na sociedade é um ato preconceituoso e demonstra uma
profunda falta de sensibilidade e respeito a todas as mulheres que, além de cuidar dos
filhos, de controlar os preços no mercado, são excelentes profissionais liberais, são
excelentes professoras, médicas, dentistas, executivas de grandes e pequenas empresas,
líderes políticas, Vereadoras, Secretárias. Através da educação, vamos continuar lutando
pelos nossos sonhos. Claudia, todas as manhãs deixamos em tuas mãos e nas mãos das
professoras da Escola Dei Bambini, nossa pérola mais preciosa, o nosso sonho, para que
possas ofertar a possibilidade ao nosso Benjamin de mudar o mundo, porque, nas palavras
de Paulo Freire, “Educação não transforma o mundo; educação muda as pessoas e as
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pessoas mudam o mundo”. Estendo os meus parabéns a todas as homenageadas, são
merecedoras por estar aqui nesta noite. E Claudia, continue sendo o exemplo que tu és,
sendo a líder que tu és, e sendo a educadora que tu és. Boa noite a todos e muito obrigado
pela presença.
1º VICE-PRES. THIAGO BRUNET: Convido a Senhora Claudia Bassanesi Maggioni
para receber Certificado.
VER. FABIANO ANDRE PICCOLI: Peço a gentileza à Mesa que passe novamente o
vídeo.
(EXIBIÇÃO DO VÍDEO)

SRA. CLAUDIA BASSANESI MAGGIONI: Boa noite Senhoras e Senhores, boa noite
Senhor Fabiano André Piccoli, Vereador e pai do Benjamim, o que é mais importante para
mim. Ser homenageada hoje, na Casa do povo, me traz muita alegria e orgulho a minha
fala nesta noite será um pouco feminista, embora estejamos nós, mulheres, vivendo tempos
em que feminismo é piegas ou esquerdista, mas o reconhecimento de Mulher Desataque
que essa Casa me outorga me dá o direito de o ser. A Maria Montessori dedicou toda sua
vida para fazer valer seus conhecimentos e descobertas. Por ser mulher, na faculdade de
medicina, era obrigado a dissecar os corpos para estudos a noite, longe de presenças
masculinas. Mãe solteira, não teve amparo do pai de seu filho para criá-lo. Convidada pelo
governo fascista a cuidar de crianças desordeiras, enquanto seus pais lutavam na guerra e
suas mães trabalhavam nas fábricas de indústria bélica, Montessori inaugurou a primeira
Casa Dei Bambini em 1907, no bairro pobre de São Lorenzo, em Roma. Nas avaliações, os
seus alunos conseguiram índices de desempenho superior aos alunos da elite de Roma.
Seus alunos desenvolveram capacidade de raciocínio crítico e se tornaram mais
questionadores, isso não era bom para guerra. O mesmo governo que inflava o método de
Maria, em 1934 ordenou que todas as escolas Montessori fossem fechadas lá. O mesmo
aconteceu na Alemanha hitlerista, na União Soviética e na China ditatorial. O método
ressurgiu das cinzas, da opressão e hoje está em escolas do mundo todo. Maria Montessori
me ensinou muito mais do que os bancos da academia sobre o que sei hoje da criança. A
educação Montessori nutre o desenvolvimento de habilidades sociais e acadêmicas muito
superiores ao ensino tradicional. A luta de Montessori foi de valorizar a criança. Nós
infelizmente ainda não conseguimos considerar criança seres humanos normais, nós as
elegemos “projeto de gente, toco de gente e pedaço de gente”. Nós, infelizmente ainda
falamos com as crianças da forma que jamais falaríamos com adulto, damos ordens,
gritamos, perdemos a calma, humilhamos e ofendemos, nós rimos diante de argumentos
sérios e falamos “que fofinho”, nós tocamos a criança sem o convite delas, apertamos suas
bochechas, bagunçamos o seu cabelo. A Maria Montessori lutou a vida inteira para ser
ouvida e valorizada por ser mulher. Ela escreveu em 1899: “as mulheres devem entrar para
os ramos da ciência, devem confrontar os homens, debater com eles, trabalhar ao seu lado,
se juntar a eles na descoberta da verdade. ” Ela foi indicada três vezes ao prêmio Nobel da
paz, hoje 110 anos depois da primeira Casa Dei Bambini, eu recebo esta homenagem por
conta do trabalho desenvolvido na Casa Dei Bambini de Farroupilha. Neste mês que se
homenagem a mulher, estar recebendo este reconhecimento pelo meu trabalho, minha
dedicação, só engrandece meu estudo e minha esperança no futuro através da educação das
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nossas crianças. Agradeço infinitamente ao Senhor Vereador Fabiano Piccoli, pai do
Benjamin, aluno Montessoriano. Agradeço a Maiara, agradeço por acreditar e permitir que
o Benjamin seja sujeito ativo do seu desenvolvimento, agradeça ao Mário, meu marido, a
Júlia, ao Murilo e a Mariana meus filhos, agradeço a minha mãe Odila que foi
Montessoriana sem o saber, agradeço a minha Vice-Diretora Débora e a toda minha equipe
de professores. Agradeço a todos os pais dos nossos alunos e principalmente agradeço aos
meus bambinos que é por eles que vale a pena todos os dias o meu trabalho. E finalmente
agradeço a Maria, a Maria Montessori e é para ela que dedico este reconhecimento hoje.
Muito obrigada.
1º VICE-PRES. THIAGO BRUNET: Convido o Vereador Fabiano André Piccoli para
que faça a entrega de um ramalhete de flor à Senhorita Claudia Bassanesi Maggioni.
Convido o Vereador Fabiano André Piccoli para que reassuma os trabalhos desta Sessão.
PRES. FABIANO ANDRÉ PICCOLI: Obrigado Vereador Dr. Thiago Brunet. Convido
para que faça uso da Tribuna em nome do Partido Socialista Brasileiro – PSB, o Vereador
Odair Sobierai.
VER. ODAIR SOBIERAI: Boa noite a todos. Quero saudar o Senhor Presidente Fabiano
André Piccoli, a colega Vereadora Eleonora Broilo, o meu colega Vereador Sandro
Trevisan que me deu a oportunidade de falar em nome da Bancada Socialista, demais
colegas Vereadores, Prefeito Municipal Claiton Gonçalves, Primeira Dama Francis
Somensi, Vice-Prefeito Pedro Pedroso, Secretários presentes, Presidente do PSB Aldérico
Bonez de Matos, funcionários da Casa e o público que se encontra, de um modo especial
todas as mulheres nesta noite de Sessão Solene em homenagem ao Dia da Mulher
Farroupilhense. Quero aqui saudar de forma carinhosa todas as homenageadas desta noite,
a Senhora Anita Maioli Pasqual, a Senhora Claudia Bassanesi Maggioni, a Senhora
Devilda Marmentini Biazoli, a Senhora Elaine Mareli Giuliatto, a Senhora Kátia Maria
Rossler Roncatto, a Senhora Lourdes Maria Refosco. Mas hoje o motivo que me traz a esta
Tribuna, é pela Senhora que é muito querida na comunidade farroupilhense. Saúdo aqui a
Senhora Eda Maria Bombardelli Malinverno, indicada pelo PSB. Professora Eda, como
costuma ser chamada, é natural de Farroupilha, filha do Senhor Aldo Bombardelli e da
Senhora Drosília Molon Bombardelli. Casou-se com Arnélio Maliverno, in memoriam e
juntos tiveram uma filha, Emanoelli Malinverno, atualmente nutricionista e Professora
universitária. Na época com denominações diferentes, mas que hoje são denominados de
Ensino Fundamental, Prof. Eda cursou no Colégio Nossa Senhora de Lourdes e o Ensino
Médio, cursou no CNEC. Graduada em pedagogia pela Universidade de Caxias do Sul,
formou-se no ano de 1977. Fez pós-graduação voltada para o folclore regional, pela Escola
de Música Palestrina. Começou a lecionar desde o ano de 1968, em Escolas de Nova
Milano. Em 1973 passando no Concurso do Estado, foi lecionar no Colégio Carlos Fetter.
Foi vice-diretora do Colégio Estadual São Tiago, na época da mudança do prédio aonde
hoje é a Faculdade CNEC, para o prédio atual. Após lecionou no Colégio Estadual
Farroupilha, aonde se aposentou do Estado. Por todo este tempo lecionou, foi orientadora e
vice-diretora. Após a sua aposentadoria, trabalhou por oito anos, na Secretaria de
Educação, aonde era supervisora educacional, na época do então Prefeito Paulo Roberto
Dalsochio (1993 a 1996) Em seguida Prof. Eda, passou a trabalhar como coordenadora
pedagógica do Ensino Médio no CNEC, nesta entidade se aposentou da área privada.
Aposentada então do Governo do Estado, e como lecionar está em sua alma, foi dar
catequese na Igreja da Matriz, ministrando aulas para a 1ª Eucaristia, Crisma e também
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para os adultos. Há dois anos faz parte da Escola de Formação Cristã, normalmente os
encontros são na terça-feira à noite, aonde estudam a bíblia e a teologia. Participa também
do grupo de leitura na Faculdade CNEC de Farroupilha, que acontece uma vez por semana,
momento aonde se discute ideias, realizam leituras e redigem texto, assim estudando todos
os tipos de literatura. Prof. Eda também faz parte dos irmãos externos junto ao Seminário
dos Pobres Servos da Divina Providência, aonde estudam a fé. Mesmo hoje aposentada de
suas atividades educacionais, além da catequese ela ministra em sua residência aulas de
alfabetização para pessoas de todas as idades. Neste ano completa 50 anos de profissão.
Fica aqui o meu agradecimento a Senhora Eda, que é tão iluminada a ajudar as pessoas,
que mesmo aposentada e sem a necessidade continuar trabalhando, realiza esses trabalhos
como voluntária, não recebendo nada. A não ser sorrisos, gratidão e muita paz de espírito.
Professora Eda Malinverno, ama viajar, conhecer novas culturas, já teve a oportunidade de
conhecer vários países como a França, Itália, Escócia, Londres e Argentina, e o fim do
mundo que se encontra na Patagônia. Quando questionada, afirmou que é preciso ter muita
fé, esperança, honestidade, responsabilidade e nunca faltar com a verdade e o respeito para
termos um mundo melhor. Professora Eda ama Farroupilha e ficou muito feliz e honrada
em ser lembrada e assim eternizando sua história. As melhores coisas da Vida são
definidas por Professora Eda, em três verbos: viajar, ler e conversar. Por esses 50 anos de
amor a Profissão e por muitos mais que virão, que a Senhora é a nossa Homenageada deste
ano! A Família PSB, Vereadores Sandro Trevisan e Odair José Sobierai agradecemos do
fundo do nosso coração pela pessoa maravilhosa que é pelo trabalho que presta a
comunidade de Farroupilha. O dia é seu, Professora Eda, meus parabéns. Convido a
Senhora para receber das mãos do nosso Presidente o Certificado de Mulher Destaque.
PRES. FABIANO ANDRÉ PICCOLI: Com a palavra a homenageada Eda Maria
Bombardelli Malinverno.
(EXIBIÇÃO DO VÍDEO)

SRA. EDA MARIA BOMBARDELLI MALINVERNO: Boa noite, meus cumprimentos
ao Senhor Prefeito Municipal e ao Presidente desta Casa, as autoridades aqui presentes,
homenageadas, Senhoras e Senhores. Quero agradecer primeiramente a DEUS por sua
bondade e misericórdia e tem para comigo; a bancada do Partido Socialista Brasileiro que
através dos Vereadores Odair José Sobierai e Sandro Trevisan que fizeram minha
indicação, quero agradecer também aos meus pais avós e professores que cuidaram de
mim, me indicaram o caminho, os valores verdadeiros. É com muita honra que recebo esta
homenagem. O mérito, porém, de estar aqui não é somente meu. Por isso quero dividir com
vocês: minha filha, meu genro, minha irmã, cunhados, sobrinhos, tios, primos, afilhados,
netos, amigos, colegas, alunos, catequizandos. Obrigada por serem parte da minha vida.
Peço licença para ler um texto que escrevi em 2014, em uma das minhas atividades do
círculo de leitura respondendo quem sou eu e para que vim: “Meu nome é Eda Maria
Bombardelli de pai e mãe, Malinverno de matrimônio. Em grande parte do dia gosto de
com pessoas tratar. E por consequência e talvez eloquência do Senhor meu pai, fui ser
professora em minha terra natal. Passei anos ensinando a gurizada a soletrar o que me
ensejou o analfabetismo atacar e de vez em quando me vejo com adultos atuar. Muitas
vezes me pergunto: para que vim a esse mundo? E depois de muito pensar imagino que
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seja para contribuir, cooperar para o mundo melhorar. Sempre esperei muito da vida e dela
não posso me queixar. A vida sempre me deu as coisas fundamentais: pais, família, casa,
escola, amizades, saúde e trabalho para me sustentar. Deu-me também uma filha a quem
pude criar. Perdi pessoas importantes que sempre eu quero lembrar com carinho e com
saudade. E quando minha hora chegar, sei que nada vou levar a não ser o bem fui capaz de
realizar. Termino com um abraço a todos e com o desejo de que todas as pessoas do mundo
tenham assegurados os direitos fundamentais para viver com dignidade. Obrigada.
PRES. FABIANO ANDRÉ PICCOLI: Convido os Vereadores Odair Sobierai e Sandro
Trevisan para que façam a entrega de um ramalhete de flores, simbolicamente agradecendo
a sua homenageada, professora Eda.
PRES. FABIANO ANDRÉ PICCOLI: Convido para que faça uso da Tribuna em nome
do Partido Republicano Brasileiro – PRB o Vereador Tiago Ilha. Que homenageia a sua
escolhida.
VER. TIAGO ILHA: Boa noite a todos, hoje é um dia extremamente alegre na Câmara de
Vereadores de Farroupilha, um dia de muitas emoções, dia festivo que certamente ficará
marcado na história desta Casa, já está marcado em nossos corações. Gostaria de
cumprimentar excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal Claiton Gonçalves, Senhora
Primeira-Dama Francis Somensi, nosso Presidente da Câmara de Vereadores e extensivo a
todos os Vereadores e em especial a nossa Vereadora Doutora Eleonora Broilo, que
representa as mulheres nessa Casa. E como disse o Vereador Thiago, quem sabe no futuro
possamos ver meio a meio pelo menos essa Casa repleta de mulheres que tenho certeza que
darão uma contribuição importante para essa Casa. Nesse momento tão importante de
homenagear as mulheres, eu não posso deixar de citar com muito orgulho uma mulher que
faz parte da minha vida e que daqui exatamente 40 dias estarei entregando a minha vida à
dela na nossa cerimônia de matrimônio minha futura esposa Carla Somensi. Muito
obrigado. Nesse dia repleto de mulheres que a história traz na condição de Vereador do
Partido Republicano, de homenagear uma pessoa muito querida para mim que eu tive o
prazer de conhecer e conviver, uma prenda de CTG, não poderia ser diferente, uma mulher
nata e empreendedora, mas vamos começar conhecendo um pouco da nossa homenageada.
Dona Devilda Marmentini Biazoli, nasceu no dia 17 de dezembro de 1953, na localidade
da Linha Jacinto, Farroupilha. Sua vida iniciou de forma muito simples, ao lado dos seus
irmãos, Itacir e Valduir e de seus amados pais Jandir e Maria, lidavam na roça e cuidavam
do lar. Muito jovem, conheceu o seu amor Segundo Biazoli e com ele constituiu sua
família e deu seus primeiros passos ao sucesso. Muitas foram as dificuldades que
encontraram o caminho, a vida nunca foi fácil e sempre tiveram muitos desafios, mas que
foram vencidos. Em 1986, ao lado de seu irmão Itacir fundaram a Biamar. Silvia, Luciano
e Suelen são sua maior preciosidade e com toda certeza a razão de todos os esforços. Foi
ao lado de sua prole que fez a sua empresa crescer e também por eles que tanto se envolveu
em projetos e entidades do nosso município, em especial ao CTG Ronda Charrua, que
iniciou sua caminhada com sua filha Silvia, em 1991, depois veio a Suelen e assim muitos
sonhos se realizaram, viajaram, fizeram muitos amigos, venceram o Enart. Ao lado de seu
marido, esteve à frente identidade e, sempre que possível e necessário erguia as mangas e
trabalhava sem olhar o serviço, na cozinha, em todas as atividades da entidade. Hoje a
família está crescendo, seus filhos já estão construindo suas famílias e o seu primeiro
netinho está por vir. Mais uma grande alegria para o coração da nossa homenageada.
Ficava eu pensando, quando tive a oportunidade de conhecer a sua família, durante a
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organização da nossa Semana Farroupilha, do nosso Projeto, estudantil Farroupilha Bem
Gaúcha, naquele momento o Seu Segundo Biazoli era o patrão do Ronda Charrua, e depois
de tratar as atividades da Semana Farroupilha, a gauchada se reunia e um boa prosa vinha
certo. Lá, de forma cuidadosa, eu reparava cada gesto do Seu Segundo, seu jeito calmo,
paciencioso, mas que nos contou algumas histórias extraordinárias do empreendedorismo
dessa cidade, histórias que se confundem como muitos outros empreendedores, da nossa
cidade de Farroupilha e da nossa região ganharam o mundo com suas marcas, com suas
empresas, com o suor do seu trabalho. Pedro Pedroso, em uma dessas rodas de mate, o seu
Segundo me contava “tinha vezes Tiago, que eu tinha vontade de desistir, mas quem nunca
me deixou desistir foi a minha esposa Devilda, porque toda vez que eu pensava ‘vamos
largar desse sonho’, ela dizia ‘vamos continuar nesse caminho’ porque só vence quem
persiste. ” Uma frase que ela me disse Prefeito Claiton, esses dias quando estive na sua
empresa “quer vencer na vida, não pense em trabalhar 6, 8 horas, pense em trabalhar 18, 20
horas, aí sim você vai vencer na vida” pessoas que se dedicam mostram uma história de
empreendedorismo tão grande, de amor voltado às tradições, que com o seu trabalho junto
a entidade pode certamente dar uma contribuição importantíssima no cenário cultural da
nossa cidade, levando também o nome de Farroupilha para todo estado quando o Ronda
Charrua venceu o Enart. Tenho certeza que o nosso Partido Republicano Brasileiro está
hoje muito feliz, Dona Devilda, em lhe prestar essa homenagem. Eu gostaria de pedir ao
meu amigo do violão que está por aqui, que me dê um auxílio, que eu tomei a liberdade
Dona Devilda, de trazer um verso que eu mesmo escrevi para a Senhora e que eu gostaria
de fazer uma pequena homenagem, um verso curto, mas feito com muito coração pra a
Senhora. “Mulher gaúcha és tu Devilda; Forte, guapa e guerreira; pois queira ou não
queira; sabe empregar o seu ritmo; confia no seu tino; e faz dele o seu legado; na sua
estampa está encruado; as guerreiras do passado; que com foice, arado e machado,
trilharam seu próprio caminho; com suor e família, conquistaram seu espaço; nestes versos
a ti mulher serrana; exemplo de mãe e empresária; que nunca desanimou; que tento a tento
buscou; construir sua própria trilha; por isso é mais que justa essa homenagem; a ti mulher
gaúcha, que é um orgulho de Farroupilha.” E assim eu lhe convido, Dona Devilda para
receber das mãos do nosso Presidente da Câmara de Vereadores o título de Mulher
Destaque 2017.
PRES. FABIANO ANDRÉ PICCOLI: Com a palavra a homenageada Devilda
Marmentini Biazoli.
(EXIBIÇÃO DO VÍDEO)

SRA. DEVILDA MARMENTINI BIAZOLI: Boa noite Senhoras e Senhores, esta sala
está cheia de mulheres vencedoras, mulheres que diariamente enfrentam dificuldades para
vencer na vida, mulheres que merecem toda e qualquer homenagem. Mulheres de fibra que
se dedicam com amor a qualquer que for seu objetivo, seja sendo cuidando do seu lar, da
sua família, seja educando, coordenando suas empresas, ou se doando aos outros. Por isso
hoje me sinto muito emocionada em poder ser uma das representantes dessas vencedoras.
Minha história não foi nada fácil, assim como a maioria das histórias que vemos
diariamente, mas sempre tive muita coragem, depositei muito amor em tudo o que eu fiz,
me dediquei ao máximo para conseguir alcançar meus objetivos, mas nunca andei sozinha,
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por isso gostaria de agradecer algumas pessoas. Primeiramente, gostaria de agradecer a
DEUS, gostaria de agradecer a indicação do Vereador Tiago, que muito me emociona,
obrigado por ter lembrado do meu nome de todas as coisas que faço com tanto amor, saiba
que fez uma mulher extremamente feliz e emocionada. Também quero agradecer a todos
os colaboradores e clientes, fornecedores e amigos da BIAMAR, que me ajudaram a
realizar o meu maior sonho, segue me ajudando a construir a nossa história todos os dias,
sou muito grata a cada um que dedica seu dia na construção das nossas peças, na venda
delas e faz a BIAMAR ser reconhecida e amada. Essa grande família é a minha realização,
e minha paixão e, tenho em cada colaborador a certeza de um trabalho perfeito. Muito
obrigado também a minha família CTG Ronda Charrua, que me ensinou valores que em
lugar nenhum se aprende, lá adotei filhos, netos, amigos, lá realizei sonhos de mãe, de
empreendedora, de patroa, de amiga. Vejo nos jovens que lá estão muita esperança e amor
que se doam à nossa cultura, é um enorme prazer dizer que sou uma Charrua e que lá fiz
grandes amigos. Também quero agradecer a presença de cada um hoje aqui, a todas as
autoridades e amigos por virem prestigiar, a cada uma dessas mulheres que dividem
comigo essa homenagem essa noite. E por último, mas não menos importante, gostaria de
agradecer a minha família, meus pais, Jandir e Maria pela minha educação, pelo amor, por
tudo o que eles fizeram por nós, não puderam estar presentes hoje. Meu amor por eles é
gigante. Os meus irmãos Valduir e Itacir, suas esposas Judite e Sonia. Aos meus sobrinhos
Tiago, Ramone, Pedro e João, por sempre estarem ao meu lado nos bons e maus
momentos, me acalmando ou me dando força para seguir. O Marcelo, a Andréia e o Felipe,
obrigado por fazer meus filhos felizes. O meu companheiro, esposo, patrão, Segundo pela
família linda que construímos e, por todos os nossos momentos de alegrias e dificuldades,
por nunca desistimos um do outro. Por dividirmos juntos as nossas alegrias e as nossas
dificuldades. Meus amigos, meus filhos, Silvia que hoje traz no ventre o meu netinho que
eu muito almejo, o Luciano e Suelen, vocês são meu maior amor e orgulho, minha certeza
e meu futuro, amo vocês. Mais uma vez, muito obrigado a todos que hoje estão aqui, e por
fim deixo um conselho, nunca, jamais, desistam dos seus sonhos, por mais que eles
pareçam impossíveis, a gente consegue. Boa noite e meu muito obrigado. Obrigado
Vereador Tiago Ilha, de coração.
PRES. FABIANO ANDRÉ PICCOLI: Convido o Vereador Tiago Ilha, para que faça a
entrega de um ramalhete de flores à Dona Devilda. Dando sequência a nossa Sessão
Solene, convido para que faça uso da Tribuna em nome da REDE Sustentabilidade, o
Vereador Alberto Maioli.
VER. ALBERTO MAIOLI: Senhor Presidente, Vereadores, Vereadora Eleonora, quero
aqui dar uma saudação muito especial ao nosso Prefeito Municipal, a 1º Dama Francis,
quero cumprimentar a todas as pessoas que estão aqui presentes nesse Poder Legislativo,
nessa Casa do povo, e uma saudação aos nossos Secretários Municipais, nosso Presidente
de Partido, nosso ex Prefeito Bolivar Antonio Pasqual, e uma saudação muito especial aos
funcionários desta Casa, principalmente a mulheres que estão todas vestidas de branco, que
nem a nossa 1ª Dama, e outras tantas mulheres aqui presentes com suas blusas brancas,
gostaria de dizer que esse é o símbolo da paz, de dizer de que o amor e a alegria, a
felicidade sejam sempre suas eternas companheiras e que a tristeza jamais pudesse se
arquivar nas páginas de suas tão preciosas vidas. Bom, agora vamos começar a ler um
pouco. Katia Maria Rossler Roncatto, Nasceu em Farroupilha em 14-11-1962. Filha Dr.
João Carlos Rossler, e Ione Lurdes Nervo Rossler. Casou-se em outubro de 1989 com João
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Carlos Roncatto, médico veterinário. Em 1999, ao completar 10 anos de casamento, nasceu
a filha Joana e em 2003 o filho Artur, que esta é a razão mais bonita de vocês poderem
trabalhar e viver. Formou-se médica em 12 de dezembro de 1986. Em dezembro de 2016
completou 30 anos de atividade médica. Realizou residência médica em Pediatria nos anos
de 1987 e 1988 no Hospital das Clinicas Santo Antônio do complexo hospitalar da Santa
Casa de Porto Alegre, obtendo título de especialista em Pediatria. Em 1989 retornou para
Farroupilha onde iniciou suas atividades como médica pediatra no Hospital Beneficente
Cibelli, atendendo consultório particular, unidades básicas de saúde da prefeitura
municipal e na fundação Nova Vicenza. Em 1991 constatando a necessidade de médico
para realizar ultrassom em Farroupilha, iniciou estudos de especialização em São Paulo e
em 1993 nos Estados Unidos. Portanto quatro anos de especialização. Em 1995 tornou-se
membro titular do Colégio Brasileiro de Radiologia e também participou do Conselho
Municipal De Saúde por mais de 10 anos.
VER.ALBERTO MAIOLI: Primeiramente iniciou suas atividades, na área de ultrassom
no Hospital Beneficente Cibele, junto com a radiologia, que também teve seu irmão João
Carlos Rossler, como primeiro radiologista farroupilhense. Em outubro de 1994 inaugurou
o CIDI, Centro de Investigação Diagnostica de Imagem, que passou a ser o centro de
referência, regional de diagnóstico por imagem, o CIDI, foi pioneiro em Farroupilha em
exames de ultrassom, do dopller e imagens 4D, mamografia, tomografia, densitometria e
tantas outras coisas aqui que pelo amor de DEUS, ressonância magnética, também a
radiologia e demais exames de imagem digital, atualmente trabalha no CIDI, administra as
duas unidades com o irmão Dr. Jaime e sua equipe colaboradora, diz um ditado popular,
claro né, que a fruta não pode cair longe do pé. Dra. Kátia, neta do nosso saudoso Dr.
Jaime, que as pessoas que estão aqui com a idade um pouco avançada, Dr. Jaime, médico
que dedicou a sua vida pela prática a medicina, foi Prefeito dessa cidade e dona do antigo
Hospital Cibele, que deixou seu nome marcado na história dessa cidade, e muito bem
sabedores somos. Filha do Dr. João, sobrinha do Dr. Edson, irmã do Dr. Jaime Carlos,
todos médicos dedicados e engajados na arte de salvar vidas. Muitos dizem, é vida de
doutor, mas quantas vezes que estes doutores tiveram que deixar o seu leito de dormir,
levantar horas e horas de noite, e sair para esse município e atender pessoas que estavam
prestes para morrer, é sócia também de seu irmão Dr. Jaime Carlos Rossler, com quem
divide os esforços para manter o CIDI, empresa de ponta e reconhecida pela UNIMED
Nordeste do RS, como uma das melhores credenciadas no setor das imagens que oferecem
serviços de diagnósticos médicos através de imagem recomendados por médicos
recomendados por médicos da cidade e da região. Dra. Kátia, tem um carisma de
profissional competente, atenciosa, sempre disponível, com tarefas que preenchem seus
longos dias, mas não tira o sorriso do rosto, aquele ar de amiga e companheira, dedica sua
vida para esclarecer diagnósticos permitindo aos médicos se orientarem corretamente para
o tratamento facilitando definir o grau de gravidade das enfermidades, conseguindo salvar
vidas. Alcançar sucesso nesta tarefa é a pessoa mais feliz possível e carrega a sua energia
para permanecer nesse trabalho altamente técnico. Certamente é uma grande filha, esposa,
mãe e médica, que é o orgulho de toda família Rossler, Roncatto, mas principalmente
orgulho de nossa cidade farroupilhense. Nesta data tão especial, o Partido da Rede
Sustentabilidade, homenageia Dra. Kátia pela passagem desta data, pelos seus feitos, pelo
amor e carinho dedicado a profissão. A família e os amigos, mas também, através de sua
pessoa estende essa homenagem a todas as mulheres farroupilhenses, todas são especiais e
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merecem o nosso carinho, nosso reconhecimento e nossa gratidão. Antes de encerrar meu
pronunciamento me obrigo aqui dizer, num país que estamos vivendo, como é difícil
entender, aonde está a liberdade de vocês mulheres de poder trabalhar e viver. Kátia, nossa
homenageada, eu não poderia ser diferente, eu falando para vocês eu me sinto bem
contente, que esta homenagem seja estendida para todas mulheres presente, encerro aqui a
minha fala com palavras bem animadas, vai meu beijo no coração de cada uma de vocês,
que estão sendo homenageadas, e que Jesus interceda junto a DEUS, para que todas as
mulheres do mundo sejam sempre abençoadas. Muito obrigado, convido então nesse
momento para receber nas mãos do nosso Presidente o Troféu Destaque, a nossa querida
amiga Dra. Kátia.
(Exibição do vídeo)
SRA. KATIA MARIA ROSSLER RONCATTO: Boa noite aos presentes, ao nosso
representante do Poder Executivo, Prefeito Municipal Dr. Claiton Gonçalves, ao Presidente
do Poder Legislativo Sr. Fabiano Piccoli, a todos os Vereadores e em Especial a única
mulher que nos representa aqui a Vereadora Dra. Eleonora e colega de trabalho, a todas
demais autoridades presentes e também especialmente a Elaine, a Cláudia, Eda, Devilda,
Anita e a Lourdes. Estou muito agradecida e lisonjeada, pela minha indicação como mulher
destaque primeiramente por ser indicada por um partido novo o partido Rede
Sustentabilidade, que foi idealizado por uma mulher, Marina Silva. Segundo por este
partido também será encabeçado por outra mulher batalhadora de nosso município Maria
da Glória Menegotto e pelo representante desse partido na câmara de vereador senhor
Alberto Maioli. Sinto-me representando as mulheres que trabalham na área da saúde
mulheres dedicadas a cuidar o próximo e que frequentemente abdicam dos seus lares, de
sua família para se dedicar ao seu trabalho. Sou farroupilhense e como o Vereador Alberto
Maioli já falou, em dezembro de 2016 completei 30 anos de atividades médicas, sendo 28
desses em Farroupilha. Estou realizada com a profissão que escolhi, minha escolha foi
influenciada pelo meio que cresci, pelos momentos experiências que vivenciei, cresci
ouvindo histórias do meu avô, Dr. Jaime Romeu Rossler, algumas dignas de livros de
aventuras, de como ele faz para salvar pacientes no interior à noite sem energia elétrica, ás
vezes com chuva e frio às vezes ele contava que conseguia chegar no seu cliente, somente
a cavalo. Com meu pai e muitas vezes ainda criança participei de visitas médicas a
pacientes, pois era uma maneira de ficar com ele, ele trabalhava 24 horas por dia. Naquele
tempo não tinha o plantão médico então médico era dia e noite. Outra pessoa que me
influenciou muito foi o meu tio e padrinho Doutor Edson. A Kátia mãe de família veio de
exemplo da minha querida mãe, mulher forte batalhadora, parceira incansável do meu pai,
que hoje infelizmente por motivos de saúde não pode estar aqui. A minha mãe eu posso
dizer que ela cursou 3 faculdades de medicina, ela fez medicina com o meu pai, comigo e
meu irmão. Porque ela era incansável, ela como professora corrigia nossos trabalhos de
faculdade, e os datilografava, naquele tempo não tinha computador. Também minhas avós
foram presença marcante do lado materno minha avó, Maria Pascoal Nervo e do lado
paterno Alda Gomes Rossler. Outra mulher que não posso deixar de falar é da minha sogra
a Diva Brambila Roncatto que estava diante de sua época, ela trabalhava fora o dia inteiro
no mercado de trabalho até hoje dominado pelos homens, ela comprava e vendia
autopeças, entendia de peças de carros, mais que os mecânicos que ela atendia. Casei com
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João Carlos Roncatto em outubro de 1989, um companheiro que pela educação que
recebeu administrou bem a minha ausência em casa, em decorrência do trabalho, plantões e
cursos com 10 anos de casados tivemos a nossa primeira filha Joana, que agora está
iniciando a faculdade em medicina, mas ela optou por medicina veterinária. Seguindo os
passos do pai, tenho também meu filho Artur, está cursando Ensino Fundamental. Realizei
a residência médica em pediatria como já foi falado, mas quando cheguei aqui em
Farroupilha, precisávamos de um ultrassom, precisávamos de um raio X, tínhamos que
esperar os médicos de Caxias do Sul vir, e aquilo, os colegas diziam, bhá, precisava de um
ultrassom, tinha que esperar vir de outra cidade. Daí dentro dessa necessidade, meu irmão
na época já realizando residência médica em Porto Alegre, na área de radiologia, resolvi
então,me dedicar nessa área, fiz cursos e especializações, obtive o título de especialista.
Vendo essa necessidade em 1994, inauguramos o CIDI, e o intuito do CIDI sempre foi de
oferecer o melhor para nossos clientes, investindo muito em tecnologias, e educação.
Atualmente eu trabalho no CIDI, administro duas unidades com o Jaime, e com a nossa
equipe de meus colaboradores. Eu e meu irmão sozinhos não somos ninguém sem a ajuda
deles a minha realização está no fato de que através do atendimento de meus clientes posso
pôr em prática tudo que aprendi e venho aprendendo tanto na área médica, como humana.
o ser humano envolve o físico, emocional, espiritual todas as manhãs rezo e peço a DEUS,
que ilumine meu trabalho e meus funcionários, para que possamos atender bem nossos
clientes e diagnosticar suas doenças, aos clientes sempre procuro dar uma palavra de
carinho, de coragem, para vencer essa doença pois a vontade de ficar bom é a fé na cura,
fazem às vezes mais efeitos que as medicações, através da nossa empresa, realizamos
trabalho social, atendendo com valores diferenciados ou até gratuitamente pacientes
necessitados. Participamos também de vários projetos de outras entidades, que visam o
bem social, não vou citar todas pois nesses 23 anos de CIDI, foram inúmeras as nossas
contribuições, nesse amo abraçamos o projeto Mão Amiga. Objetivo da nossa empresa é
atender nossos clientes com dignidade carinho e acima de tudo com responsabilidade. A
mensagem que procura passar aos meus filhos meus colegas de trabalho, é que não
devemos fazer aos outros o que não gostaria que fizessem conosco, que devemos ser
honestos responsáveis e éticos acredito que se conseguimos passar esses valores para as
pessoas com as quais convivemos estes, numa rede serão multiplicados desses valores,
assim poderemos sonhar com um futuro melhor para nosso país, e fico agradecida a todos.
PRES. FABIANO ANDRÉ PICCOLI: Convido o Vereador Alberto Maioli para que faça
a entrega do ramalhete de flores da Dra. Kátia. Damos a continuidade da nossa Sessão
Solene, nesse momento convido a Vereadora Dra. Eleonora Broilo para que faça uso da
Tribuna, em nome do PMDB e homenageie a vossa escolhida.
VER. ELEONORA BROILO: Excelentíssimo Senhor Presidente dessa Casa Vereador
Fabiano André Piccoli, Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal Dr. Claiton Gonçalves,
Sra. Francis Somensi, Primeira-Dama, autoridades presentes, colegas Vereadores,
imprensa nossa querida homenageada Anita, todas as homenageadas dessa noite a
Secretária Elaine, a professora Cláudia, a professora Eda, a Sra. Devilda, Dra. Kátia, e a
Sra. Lourdes. Quero saudar carinhosamente todas as mulheres que estão presentes nessa
Casa, nossos assessores especialmente as nossas assessoras mulheres, funcionários desta
Casa, Senhores, neste fim de semana eu vi uma frase muito bonita que tem tudo a ver com
essência da mulher, eu gostaria de passar aos Senhores antes de realmente começar o que
eu gostaria de passar essa noite. “Quando uma mulher entra na política, muda a vida da
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mulher, mas quando várias mulheres entram na política, muda a política. ” Para entender a
garra e a força da Anita, em tudo que ela já fez por essa cidade, eu preciso falar um pouco
sobre a mulher, porque pode parecer fácil falar da mulher, do nosso jeito de sentir, de
viver, de nos entregarmos em tudo que nós fazemos. Pode parecer fácil falar da empresária,
falar da médica, falar da arquiteta, da advogada, da professora, ou falar da mãe, da
companheira de todas nós, e de tantas possibilidades que com inspiração de DEUS, nós
abrimos em nossas vidas. Mas nunca é fácil ser simplesmente a mulher, porque nós
precisamos sê-lo por completo, em toda sua essência, dia após dia. Nós precisamos mostrar
o nosso valor, a nossa competência, a nossa capacidade, mas não mostrar simplesmente
para o mundo, não mostrar simplesmente para os outros, nós temos que mostrar a nós
mesmas. A exigência que a mulher se impõe, é por ela mesma aquela última olhadinha no
espelho para ver como ficou o cabelo, a combinação da roupa, o sorriso alegre é se sentir
única e cúmplice, aquela revisada final na apresentação de um projeto, antes de mostrar a
equipe para garantir o sucesso. Mas tudo isso faz parte de um mundo, que só nós mulheres
conhecemos é o mundo dos mínimos detalhes, é o mundo de se fazer feliz, é de fazer feliz
a si mesma e acreditar que estamos fazendo o nosso melhor, e com isso fazendo o melhor
para todos aqueles que amamos, e fazendo feliz a quem nos rodeia. E é sobre isso que
estamos falando aqui hoje, sobre a força que as mulheres têm de lutar suas próprias
batalhas, esse poder que as mulheres possuem e é com orgulho que a bancada do PMDB
homenageia alguém que carrega todas essas premissas e com a mais alta propriedade Anita
Maioli Pasqual, uma guerreira uma lutadora, mãe de Amanda e Bolivar Júnior esposa de
Bolivar Antonio Pasqual, nosso Ex-Prefeito, companheira de toda uma vida. Secretária
Municipal, mentora do Gesto de Amor, projeto que garante fraldas geriátricas a quem tanto
sofre, e tem na solidariedade idealizada por ela, um pequeno alívio, em meio às
dificuldades trazidas pela idade avançada ou por enfermidades. Primeira-Dama, posto que
ocupou durante 8 anos, também promoveu paralelo ao Gesto de Amor, o Projeto dos
cuidadores, visando atender às famílias dos doentes, proporcionando atendimento com
profissionais da área da saúde, ajudando os familiares a cuidar dos seus doentes. Anita
também realizou o projeto Resgatando a Cidadania com o objetivo de instruir famílias
carentes dos bairros, acerca da limpeza de suas casas cultivo de hortas, reaproveitamento
de alimentos entre outras tantas coisas, campanha do agasalho Jantar do Peixe, Natal da
Criança Carente com distribuição de brinquedos. Atenção total ao idoso quando ocupou a
Secretaria da Ação Social e Cidadania implantação do centro de referência da Assistência
Social, participação voluntária no clube de mães As Milanesas de Nova Milano, integrante
da Associação de Pais e Amigos do Autista de Farroupilha, Presidente do PMDB Mulher
do nosso município. Enfim Anita Maioli Pasqual, um nome que merece o reconhecimento
de todos os farroupilhenses, e que eu, em nome da bancada do PMDB, tenho um imenso
orgulho de homenagear. Parabéns Anita e muito, muito obrigado pelo muito que fizesse as
pela nossa comunidade, muito obrigado mesmo, agora eu tenho orgulho de chamar a nossa
homenageada Anita, para receber o certificado das mãos do Presidente dessa Casa.
(Exibição do vídeo)
SRA. ANITA MAIOLI PASQUAL: Boa noite, permitam que eu comece as minhas
palavras, saudando as mulheres, em especial as aqui presentes, cumprimento também as
homenageadas, que nesta noite simbolizam os diferentes modos de ser mulher, saúdo ao
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Prefeito Municipal Claiton Gonçalves a Primeira-Dama, D. Francis, e na Pessoa do
Vereador Presidente da Casa, e da Vereadora Dra. Eleonora Broilo, a todos os demais
Vereadores, estendendo os cumprimentos as demais autoridades e aos demais presentes.
Gostaria de agradecer a bancada do PMDB, os Vereadores Jonas, Jorge Cenci, Eleonora,
José Mário e Arielson, por permitir que hoje eu esteja aqui um agradecimento especial ao
PMDB mulher de Farroupilha. Estou feliz e honrada por receber este reconhecimento
motivo pelo qual quero compartilhar com todas as pessoas que estiveram junto a mim
nessa caminhada nós homenageadas, representamos hoje, todas as Marias, Anas,Teresas,
enfim, todas as mulheres, que cada uma em seu tempo de seu modo e em seu mundo
abriram caminho, para que pudéssemos expressar livremente, nossos pensamentos, nossos
sentimentos e nossas emoções. Eu sempre procurei fazer parte deste grupo de mulheres que
almejam bem maior para a sociedade e ver o meu trabalho hoje reconhecido é de grande
valia, por esse motivo quero aproveitar esse momento para relembrar alguns dos feitos que
pude de realizarem a caminhada. Projeto Gesto de Amor, Projeto Cuidadores, Projeto
Resgatando a Cidadania, Campanha do Agasalho, Natal da criança Carente, Noite do
Peixe, Secretária de Assistência Social, Banda Municipal do bairro São José, participação
do clube de mães As Milanesas, e participação da AMAFA, além dos projetos citados
nunca deixei de lado as funções maternas, que me proporcionam a realização maior de ser
mulher, de ser mãe quero ressaltar porém que esses feitos não seria possíveis, feitos não
seriam possíveis de serem realizados sozinhos. Eu tive a sorte de contar com o auxílio de
diversas pessoas em minha trajetória, além da oportunidade de conhecer mulheres
fantásticas, que me ensinaram muito e me sensibilizaram pela causa humanitária,
principalmente minha mãe e minhas irmãs. Quero agradecer também ao meu esposo
Bolivar, os meus filhos Amanda e Junior, vocês são a minha razão de viver. Mas o
reconhecimento não apenas se estende ao vínculo familiar, agradeço aos voluntários do
projeto das Fraldas, Clara, Lurdes, Tania, Zélia, Ercilia, Cilene e Adenize, assim como
todas as mulheres do clube de mães Nossa Senhora de Lourdes vocês são testemunha da
importância que nossos projetos tiveram em cada uma das famílias atendidas. Muito suor,
dedicação e lágrimas foram externadas, portanto, essa homenagem também é de vocês.
Agradeço ao clube de Mães As Milanesas, através do convívio das atividades e dos
trabalhos realizados, puderam auxiliar diversas famílias e entidades. Não poderia deixar de
agradecer também ao Ex-Prefeito Clóvis Zanfeliz, pela iniciativa do Jantar do Peixe e aos
Ex-prefeitos Bolívar Pascoal e Ademir Baretta, pela confiança em mim depositada, de na
realização dos Projetos durante os 12 anos de trabalho. Sinto-me emocionada feliz e
profundamente grata por DEUS me permitir o exercício da missão social e humana.
Acredito ser importante não apenas exercer a nossa cidadania, mas, influenciar as futuras
gerações, no sentido de sempre zelar pelo próximo. Notadamente aos mais necessitados,
por isso a todas vocês mulheres, que dividem um tempo entre a família a casa, o lazer e o
trabalho em prol das pessoas necessitadas presta esta homenagem e parabenizo do pelos
feitos realizados. A todas as aqui se encontram colegas e amigas estejam certas que não
esquecerei alegria que suas presenças me proporcionaram nessa noite. Por fim, gostaria de
me despedir, com o pensamento de um filósofo Russo, “o segredo da existência humana
não está apenas em viver. Senão também é um saber o porquê se vive. ”. Obrigado.
PRES. FABIANO ANDRÉ PICCOLI: Convido os Vereadores da Bancada do PMDB,
para que faça a entrega de um ramalhete de flores, uma singela homenagem, a sua
escolhida. E para finalizar essa Sessão Solene em homenagem a Mulher Farroupilhense,
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convidamos o Vereador Tadeus Salib dos Santos para que faça uso da Tribuna em Nome
do PP, e homenageie a sua escolhida.
VER. TADEU SALIB DOS SANTOS: Boa noite a todos, quero saudar em primeiro lugar
o Senhor o Presidente desta Casa Vereador Fabiano André Piccoli, quero saudar os demais
colegas Vereadores a nossa representante das homenageadas e que homenageia ela todos
os dias a mulher simbolizando aqui a representatividade feminina Vereadora Dra. Eleonora
Broilo, quero saudar o nosso Prefeito Municipal Dr. Claiton Gonçalves, em saudando
vossa excelência permita-me saudar a 1ª Dama do nosso município Senhora Francis
Somensi, quero saudar também o nosso Vice-Prefeito Pedro Evori Pedrozo, quero saudar
os Senhores Secretários Municipais que se fazem presentes, quero saudar também uma
pessoa muito especial eu acho que ele estava na primeira fila, ele deve estar de babá em
algum lugar que eu não localizo mais, mas Dr. Mário Maggioni, quero saudá-lo com muito
carinho mesmo não visualizando sua presença aqui entre nós. Quero saudar o Ex-Prefeito
Bolivar Pascoal, em saudando a ele a todos que fizeram parte algum dia do Poder
Executivo Municipal. Quero saudar também muito em especial a todos os funcionários
desta Casa e aqui nós podemos dizer em maioria as mulheres, a nossa Casa do povo têm na
sua maioria as mulheres aqui representadas, o que nos deixa imensamente orgulhosos por
tê-las conosco. Quero saudar os Presidentes de entidades, e esses companheiros de todas as
Sessões, os Senhores da Imprensa, extremamente importantes para levarem também aquilo
que é discutido, aquilo que é debatido, e aquilo que é decidido de importante para nossa
comunidade de Farroupilha. E para finalizar a nossa saudação, saudar as Senhoras e
Senhores. Agradeço inicialmente é o meu colega o Vereador Josué Paese Filho, o Kiko,
pela oportunidade de ocupar esta Tribuna representando o Partido Progressista, para que
em nome da nossa bancada venhamos expressar nossa felicitação em homenagear nesta
noite a mulher farroupilhense, quero cumprimentar todas as mulheres que estão aqui
presentes nesta Sessão, mas de uma forma especial as nossas homenageadas e aqui eu teria
alguma coisa para lembrar de cada uma de cada um de cada uma, professora Elaine seu
Giuliatto, me oportunizou a tomar chimarrão com ele e com Constantino Concatto, final de
tarde de aprendizado e de muito que eu tenho agradecer a eles, professora Eda, a senhora
foi a grande mestre de todos nós sempre foi, dona Devilda, tradicionalismo em
Farroupilha, jamais vai esquecer a figura da mulher pelo trabalho que a senhora fez, Dra.
Kátia queria dizer que a Senhora ainda continua sendo o meu anjo da guarda da minhas
filhas uma delas está ali, e quando falaram no seu nome ela lembrou sempre do nosso anjo
da guarda que DEUS, a proteja sempre obrigado. Dona Anita expressão de simplicidade e
de guerreira, aprendi muito com a Senhora, aprendi que o amor a pequena Amanda e ao
Júnior e eu respeito ao Comandante maior, são algo que nos marcam para sempre. Falar da
nossa Dei Bambini a onde a Lisa está, é falar da esperança do amanhã, Professora Cláudia,
a Senhora sabe que nós lhe amamos com a inocência da criança, não vemos defeito
nenhum, somente amor. Agora eu quero chegar, parabéns a todas as bancadas, falei em
cada nome para dizer que vocês foram grandes na escolha de vocês, agora vou falar da
pessoa que nós indicamos e que foi unanimidade também para estar aqui conosco nesta
noite. Quero dizer com todas as letras e com toda a calma do mundo Lourdes Maria
Refosco, natural de Nova Prata, nascida de uma típica família de descendentes italianos,
marcada pela união familiar principalmente após o falecimento precoce seu pai aos 42 anos
de idade. Era segunda filha mais velha de nove irmãos que ainda morava na casa dos pais
após o falecimento seu pai, precisou ajudar no sustento da família aos 12 anos começou a
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trabalhar numa malharia da cidade de Nova Prata. Aos 18 anos iniciou seu trabalho junto
ao Banco Nacional do Comércio sendo a primeira mulher a trabalhar em um banco na
cidade de Nova Prata, ambiente este ocupado apenas por homens até então. Aos 21 anos
foi trabalhar no Banrisul onde permaneceu até se aposentar por mais25 anos, conheceu seu
esposo José Francisco, no colégio iniciaram o namoro quando Lourdes tinha apenas 15
anos e juntos estão até hoje. Em uma união que dura 4 décadas há 30 anos atrás vieram
morar em Farroupilha e adotaram como sua cidade do coração, dessa união foram gerados
os filhos Thiago, médico, casado com Fernanda, pais do pequeno Luca, e Thaís advogada,
casada com Fernando pais dos lindos Vicente e Tomas. Procurou sempre manter o
equilíbrio entre sua vida profissional e pessoal e enfatizando o convívio familiar, a
dedicação ao trabalho voluntário pelo próximo é uma constante na sua vida que sempre
participou de forma muito ativa, junto ao Rotary e a Casa da Amizade. Em agosto de 2015
juntamente com 15 amigas formaram as voluntárias da Saúde, união esta que trabalha em
prol de melhorias das necessidades que apresentam na única Casa de Saúde, o Hospital
Beneficente São Carlos juntamente com Lourdes estão as voluntárias da Saúde Gissela
Belaver, Silvia Bortoncello, Maria Anselmi, Silvia Friebel, Ivanete Zini, Sinara Peruzzo,
Deise Chiele, Idaliria Sinhor, Nicia Kunzler, Leane Felicetti, Sandra Tonet, Beatriz Fole,
Ani Korzenowski, Iria Grisa e Vera Sebben, eu tenho certeza tenho certeza absoluta que a
Dona Lurdes encontrou dessas mulheres aquilo que a fortaleceu para levar esse projeto
adiante, todas as mulheres e quando se tem uma boa liderança eu digo a vocês o resultado é
apenas colher, apenas colher. Para algumas ações em nossa vida o semear é a nossa
existência, é a nossa caminhada, é os exemplos que a gente vai colher sem imaginar que
um dia semeou. A vida nos coloca diante de muitas provações, mas com DEUS e o apoio
incondicional da família e dos amigos não existe obstáculos que não possam ser superados.
Permita-me Dona Lourdes abranger um pouquinho mais quando falava da Senhora, falar
agora as mulheres. Trazendo a Senhora é como um símbolo e um grande exemplo de todas
as nossas mulheres nesta caminhada, com essas voluntárias. Mulher é coragem,
sensibilidade, atitude, generosidade, trabalho e luta, sinto-me à vontade para desenvolver
este tema porque tenho grande admiração e respeito pelas mulheres farroupilhenses. Posso
afirmar sem dúvida que a maioria da força produtiva do nosso município é formada por
trabalhadoras, muitas são ao mesmo tempo chefes de famílias, e responsáveis pelo sustento
da casa. Um pouco, ou em pouco tempo, e com muita luta, as mulheres conseguiram
demonstrar serem capazes de desenvolver atividades em qualquer campo da ação humana,
e são fundamentais na construção da sociedade elas vão à luta e enfrentam os desafios e
desenvolvem atividades com competência em todas as áreas da produção e do
conhecimento, as mulheres conquistaram o espaço que as conduziram à liberdade. A
independência feminina não é e não será uma concessão masculina, é uma conquista cujo
mérito pertence a própria mulher. A sociedade evolui com mais rapidez quando mulher se
tornou protagonista de sua própria história e da história da humanidade. Quero parabenizar
a todas as mulheres farroupilhenses que de diferentes maneiras tornam o mundo mais
especial, quero agradecer a presença de cada uma de vocês nesta noite e recebam o nosso
carinho e a certeza de que devemos a vocês muito do nosso progresso e do que somos.
Agora eu teria que convidá-la D. Lourdes, para subir aqui mas eu recebi uma mensagem e
eu queria lhe passar essa mensagem, se em algum momento eu embargar a voz eu fiquei
emocionado ao receber, e ao escrever talvez eu posso não entender mas a Senhora vai me
compreender e vai entender o significado desta mensagem, vem da Taís e ela diz, o

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
CÂMARA MUNICIPAL DE FARROUPILHA
CASA LEGISLATIVA DR. LIDOVINO ANTÔNIO FANTON

FL. Nº:
0358
ATA Nº:
3.731
DATA: 13/03/2017

seguinte: “a grandeza não consiste em receber honras, mas sim em merecê-las parabéns
para essa mulher esposa, mãe e avó, um exemplo, o maior de todos os corações que já vi na
minha vida, sempre foi assim, ela veio para ajudar o próximo. Hoje é um dia especial onde
você recebe uma linda homenagem, não estamos aí para te abraçar, mas estamos de
coração te amamos muito. Thaís e Fernando. ” Vem aqui conosco dividir essa felicidade.
(Exibição do vídeo)
SRA. LOURDES MARIA REFOSCO: Senhores e Senhoras, autoridades presentes já
citadas no protocolo, boa noite. Inicialmente gostaria de parabenizar as admiráveis
mulheres que hoje estão sendo homenageadas somente comigo, parabéns todas são
merecedoras desse reconhecimento. Meu primeiro agradecimento desta noite é a DEUS,
pelo dom da vida, pela saúde, e por me permitir ajudar ao próximo. Agradeço imensamente
a bancada do PP em especial aos Vereadores Tadeu Salib dos Santos e Josué Paese, muito
agradecida. Pela homenagem que hoje recebo o com muito orgulho nesta Casa Legislativa,
meu agradecimento é a Câmara de Vereadores, em especial aos seus funcionários que não
mediram esforços para a realização de uma noite tão especial e cheia de emoção. Um
agradecimento especial as pessoas que nos fortalecem diariamente com seu amor e
compreensão a minha família, que hoje a Thaís não está aqui, um pouco emocionada com
essa mensagem que o Vereador Tadeu leu, meu filho Thiago está presente, meu marido,
meu companheiro José Francisco, meus amados filhos Thiago e Thaís ,meu genro
Fernando e a nora Fernanda, e meus abençoados netos Vicente Tomaz e Luca, a vocês o
meu profundo obrigada pelo companheirismo, amor incondicional, apoio, compreensão e
reconhecimento amo vocês. Minha gratidão e reconhecimento as minhas companheiras
voluntários da saúde já foram citadas mas eu tenho prazer de citar novamente uma a uma,
são mulheres incansáveis, Gissela Colombo Bellaver, Silvia Bortoncello, Maria Anselmi,
Silvia Friebel, Ivanete Zini, Sinara Perusso, Deise Chiele,Idaliria Sinhor, Nicia Kunzler,
Leane Felicetti, Sandra Tonet, Beatriz Tartarotti, Fole,Ani Korzenowski, Iria Grisa e Vera
Sebben e a nossa primeira Presidente e madrinha das voluntárias, a Elisabeth Bartelle
Laybauer, compartilho com vocês as homenagem mulheres maravilhosas que dedicam em
incansavelmente o seu tempo fazendo bem feitorias para a nossa única Casa de Saúde,
Hospital São Carlos, desejam juntas que permanecemos com esta linda obra. Não poderia
deixar de agradecer a todos os farroupilhenses que confiaram no nosso trabalho atendendo
sempre os nossos pedidos de ajuda como diria Henrique Maximiano Coelho, “a caridade é
a virtude predileta de DEUS, gente a caridade é a virtude predileta de DEUS, ninguém
constrói uma história de lutas e realizações sozinho. Juntos somos mais fortes e
venceremos todos os obstáculos. Fico muito agradecido por tudo isso e um boa noite.
PRES. FABIANO ANDRÉ PICCOLI: Convido os Vereadores Tadeu Salib dos Santos e
o Vereador Josué Paese Filho, para que singelamente entreguem um ramalhete de flores a
D. Lourdes Maria. Após as manifestações das bancadas e a outorga do Certificado às
nossas homenageadas eu convido novamente a Maria Carolina da Escola de Música.
(APRESENTAÇÃO DE MARIA CAROLINA)
PRES. FABIANO ANDRÉ PICCOLI: Agradecemos imensamente a presença da Maria
Carolina e do Mateus, da Escola de Música Maria Carolina, por nos presentear com tão
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belas canções. Neste momento convido para que faça uso da Tribuna em nome do Poder
Executivo Municipal, o nosso Prefeito Claiton Gonçalves.
PREF. MUN. CLAITON GONÇALVES: Boa noite a todos, uma alegria estar aqui nesse
momento especial, nesta noite carregada de estrelas. Não importa se há lá fora nuvens, ou
se o céu está aberto, mas as estrelas estão aqui e digo isso fazendo uma referência todas às
mulheres aqui presentes, as mulheres que paulatinamente colocaram tijolos na construção
da economia farroupilhense. Quero saudar efusivamente presidente do Parlamento
Municipal Fabiano André Piccoli, em nome do Presidente Fabiano saudar os demais
Vereadores, mas fazer uma referência especial a Vereadora Dra. Eleonora Peters Broilo,
Vereadora desta Casa, representante de gênero, importante nesta noite de referência ao
gênero feminino e não é Cláudia, piegas, nem esquerdista falar o nome do gênio feminino.
Porque a mulher brasileira tem um papel fundamental na história desse país e a mulher
gaúcha um papel fundamental, desde a Revolução Farroupilha, na história do Rio Grande
do Sul e neste dia comemorativo ao Dia Da Mulher Farroupilhense, a mulher
farroupilhense em um papel preponderante na economia na construção da nossa cidade.
Quero fazer uma referência especial ao Pedro Pedroso, Vice-Prefeito as suas Excelências
Dr. Mário Maggioni, Dra. Cláudia Bampi, que estão conosco nesta noite, fazer uma
saudação especial a Francis Somensi, minha esposa, companheira que reparte comigo nesta
caminhada, nossas dívidas, nossos filhos, nossas realizações, muito obrigado, tu és
especial, tu sabes do que estou falando. Por ser noite de louvação quero saudar a memória
de todos, em relação à Lei Municipal nº 1.355, de 23 de maio de 1984 e a proposição da
Dra. Marlene Rozina Feltrin, e a instalação desta homenagem de forma efetiva, fazendo
também uma referência à diplomação, acontecido a partir de uma resolução de 2012 a de nº
495, de autoria da Vereadora Maristela Rodolfo Pessin, feito esse Resgate histórico, quero
e efusivamente, calorosamente, agradecer a cada uma das Sete Mulheres, que estão nesta
noite representando frações da nossa comunidade, mas expressões continuadas de trabalho,
luta e construção. Mulheres que em nenhum momento, se deixaram ficar comedidas, pela
licitude da maternidade ou pela dimensão única de serem donas do lar foram muito, além
disso, como praticamente todas as mulheres da cidade Farroupilha o fazem, com
expressões nessa noite muito ampla, na área de educação, na área da saúde, na área da
política, na área da economia, e também na área do vestuário, temos aqui também
expressões do que chamamos hoje de inovação agradável, fração importante que permite
que Farroupilha, seja visitada todos os anos por cerca de 5 milhões e meio de pessoas
sendo o maior destino de visita do Estado do Rio Grande do Sul, logo depois de Porto
Alegre, a capital. Isso é função da fé, instalada em Caravaggio, e da inovação que permeou
nossas malharias no início. E hoje os nossos centros de pronta entrega, que no inverno sim
é malha, mas que no verão é moda, moda global, moda televisiva, moda conceito e essa
inovação ela não passa por outra razão, que não há razão da mulher, pela razão da mulher.
Por isso saúdo a ti Elaine Mareli Giuliatto, saúdo a ti Eda Maria Bombardelli Malinverno,
saúdo a ti Devilda Marmentini Biazoli, saúdo a ti minha colega de formação profissional
Dra. Kátia Maria Rossler Roncatto, saúdo a tia Cláudia Bassanesi Maggioni, saúdo a ti
Anita Maioli Pascoal e saúdo a ti Lourdes Maria Refosco, por tudo porque em nenhum
momento da história dessa cidade vocês como expressões e manifestação fidedigna desta
construção, se deixaram abater por quaisquer que fossem as razões. Se ao iniciar uma
malharia num porão, Devilda, alguém em algum momento dissesse que a Pettenati, era
gigante e que abraçava tudo, o espírito empreendedor da mulher farroupilhense e da
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construção te permitiu dar a categoria e a inovação de transformar a tua malha, em uma
malha de expressão mundial. Aquelas que se esmeraram pela educação, não se abateram e
nós temos hoje um programa de educação no município iniciado lá atrás, há muitos anos. E
que hoje é a expressão nacional, como uma das cidades com os 10 melhores planos
municipais de educação deste país. Isso está muito o escopo de trabalho de cada uma de
vocês que se dedicam a educação. Anita tu foste speaker de proposição na política pública
por parte do gabinete da 1ª Dama, com todas as realizações do teu gabinete, não importava
se estas ações fossem ações para pessoas mais humildes, ou pessoa, ou ações que
propiciassem a participação efetiva, financeira do empresariado da cidade, em ações que
pudessem arrecadar para devolver aqueles de classe social inferior. Parabéns pelo teu
trabalho na política farroupilhense, tu és uma mulher importante. Também nós devemos
salvar a Lourdes como uma expressão da economia, jubilado e assim eu vou dizer, porque
esse é o termo correto, do Banrisul, mas que iniciou uma carreira bancária em Nova Prata,
que trouxe para Farroupilha a tua experiência como bancária. Enfim falamos aqui de sete
mulheres especiais em nenhum momento se deixaram a bater, experiência que tem
permeado também o gabinete da minha 1ª Dama, Francis Somensi, que empresária do
ramo farmacêutico ao olhar as redes chegando ao município não se abate, e mantém
emprego para oito funcionários e faz compras de madrugada, e faz compras de tarde, e faz
compras de manhã, e tem a justeza do lápis, para ter um preço saudável, porque dentro da
tua formação, tu consideras essa transparência e o investimento justo de cada cidadão,
como investimento necessário e adequado para boa economia das famílias dessa cidade.
Parabéns esqueça as redes, faça o teu trabalho, presta teu trabalho como tens feito,
parabéns por isso. Parabéns a cada uma de vocês que tem emprestado o seu talento e o seu
tempo, a construção efetiva desta sociedade parabéns, parabéns, parabéns, todas vocês sois
estrelas nessa noite e nós homens estamos aqui, Senhores Vereadores, nós estamos aqui
senhores esposos, maridos, visitantes, namorados, estamos aqui para aplaudi-las e dizer
que realmente Farroupilha é muito, mas muito maior pela presença de vocês. Eu queria
encerrar a minha fala bricolando, uma fala do padre Osmar Coppi, de setembro de 2004,
dizer que de todos, mas de todos os predicados que a mulher tem e nós podemos falar de
vários, a mulher tem um tato hipercrítico, mais aguçado tem um tato prostático, muito mais
abrangente, tem uma consciência instantânea muito maior. A mulher tem a capacidade de
ser especialista a mulher tem a capacidade de ser mais organizada, a mulher tem a
capacidade de fazer mesmo sem saber como por fazer, experimentando é a dona das
ciências da experiência da construção. Mas quero encerrar dizendo que, levando em conta
o Padre Osmar, que: “Criatividade é contemplaria admirar o que existe. Acolher o dom e a
novidade de cada ser. Encantar-se com o original e o autêntico. Criatividade é
transbordamento de vida e alegria. É comunicar esperanças e sonhos, criatividade, arte é
criação. É sensibilidade harmonia de espírito. É caminho aberto a transformação. É
possibilitar o florescer da vida em todas as estações. É embelezar os caminhos da
convivência humana, criatividade em fazer sorrir a obra de DEUS. É continuar sua criação
e salvação é aproximar-se da Luz de DEUS, para refletir sua beleza. É transitar por seus
caminhos e deixar marcas de paz. É remover obstáculos que impedem o crescimento dos
pequenos. Criatividade a experiência livre de amor, a consciência do finito e o infinito. É
percepção do valor. É gratuidade da vida e sabedoria no agir. É falar. É pensar.
Criatividade é acolher a vida em sua simplicidade é complexidade é transformar o barro
em obra de arte. É juntar os cacos e recompor a história da gente. É acreditar no potencial
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de toda boa semente. Criatividade não combina com acomodação, com inércia, com sono
prolongado, com mente cansada e passiva. Criatividade é mente desperta, aberta, aberta a
novidade. É janela, é porta escancarada a ação, do espirito de DEUS. Criatividade é talvez
apenas um começo, um avistar do além, sem alcançar, contudo, a totalidade da
possibilidade e da utopia. É um eterno aprendizado, construído e plasmado no dia a dia.”
Essas são vocês, parabéns por serem criativas e por serem a razão dessa cidade. Muito
obrigado.
PRES. FABIANO ANDRÉ PICCOLI: Obrigado Prefeito Municipal Claiton Gonçalves
pelas suas palavras e também pela sua presença. Quero novamente agradecer a presença de
nossas homenageadas, Professora Elaine Mareli Giuliatto, Psicóloga Claudia Bassanesi
Maggioni, a Professora Eda Maria Bombardelli Maliverno, as empresárias Devilda
Marmentini Biazoli, a Dra. Kátia Maria Rossler Roncatto, a Ex Primeira-Dama, Anita
Maioli Pasqual e a Lourdes Maria Refosco e também a todas as famílias das
homenageadas, amigos, pessoas queridas que vieram prestigiar, as nossas homenageadas.
Gostaria imensamente mais uma vez de dizer a todos parabéns, e essa Casa se sente muito
honrada com a presença de todas nesse momento paras serem homenageadas. Quero
agradecer de forma muito especial a Coordenadoria da Mulher, em nome da nossa
coordenadora Márcia Georg, que é uma guerreira, que é uma batalhadora, que muito
contribuiu para que essa noite fosse tão bonita como está sendo. Agradeço também a
presença de todas as autoridades, os Secretários que estavam presentes, os Secretários
adjuntos, a Dra. Cláudia Bampi, representantes de entidades, a imprensa escrita e falada, a
Escola de música Maria Carolina, através dos músicos e professores, Matheus e Maria
Carolina, ao músico Mauricio Fuhr Farinon, da Escola Pública de Música, e a todos os
Senhores e Senhoras nosso muito obrigado. Não poderia também deixar de prestar uma
homenagem as mulheres que fazem parte desta Casa, destacando a nossa Vereadora Dra.
Eleonora, e todas as nossas Assessoras que são fundamentais no trabalho diário, mas que
com muito carinho, muito trabalho, organizaram e pensaram essa noite, para que fosse
especial a vocês homenageadas e todos os nossos convidados. Um agradecimento também
muito especial ao nosso Assessor de imprensa Gabriel Venzon pela elaboração dos vídeos
e todo trabalho que dedicou a essa noite. Garra, coragem e fé, são alguns adjetivos que
descrevem a força dessas mulheres. De diferentes classes sociais, nacionalidades, credo, a
mulher é e sempre será a nossa maior inspiração. Tenhamos nessas mulheres um exemplo a
seguir, mulheres que não andam a frente e nem atrás dos homens, andam e constroem lado
a lado um mundo melhor, uma família melhor, uma sociedade melhor. Que março seja
florido, alegre e de muitas homenagens, enaltecendo essas tantas guerreiras, que nos
ensinam todos os dias. Que março seja um mês de sorrisos, e de um sincero muito obrigado
a todas as mulheres. Nesse momento convidamos a Senhora Helen Faguerazzi Labbatut, da
Drops de Menta, que fará a entrega de uma lembrança a nossas homenageadas. Desde já a
gente agrade a Drops de Menta, por essa homenagem as nossas mulheres. Pedimos a
gentileza de todos os convidados e em especial as nossas homenageadas que logo ao
término da Sessão ficarem a frente, para que a gente possa fazer as fotos oficiais dessa
noite e depois das fotos oficiais, todos os convidados de vocês podem subir aqui no
Plenário para as suas lembranças. Vamos acreditar que sim é possível ter um mundo
melhor. E aqui gostaria de encerrar com a frase da D. Devilda, que já tinha me marcado
muito na nossa reunião e que me marcou hoje novamente. “Nunca, jamais, desista de seus
sonhos”. Nada mais a ser tratado nessa noite, declaro encerrados os trabalhos da presente
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Sessão Solene. Muito obrigado a todos, muito obrigado as nossas homenageadas. Obrigado
pelo exemplo, sigam firme nessa caminhada, um abraço a todos. Fiquem com DEUS, um
boa noite.

Fabiano André Piccoli
Vereador Presidente

Sandro Trevisan
Vereador 1º Secretário
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