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SESSÃO SOLENE 

 

Presidência: Sr. Fabiano André Piccoli 

 

Às 18h:30min, o Senhor Presidente Vereador, Fabiano André Piccoli assume a direção 

dos trabalhos. Presentes os seguintes vereadores: Alberto Maioli, Aldir Toffanin, 

Arielson Arsego, Diego Tormes, Eleonora Broilo, Jonas Tomazini, José Mario Bellaver, 

Jorge Cenci, Odair Sobierai, Raul Herpich, Sandro Trevisan, Tadeu Salib dos Santos, 

Tiago Ilha, Thiago Brunet. 

 

PRES. FABIANO ANDRÉ PICCOLI: Boa noite a todos e a todas, sejam muito bem-

vindos a Câmara de Vereadores do nosso município. Sintam-se em casa nesta noite Solene, 

uma noite de homenagem e reconhecimento. Invocando o nome de DEUS declaro abertos 

os trabalhos da presente Sessão Solene de Outorga do Certificado Estudante Destaque do 

ano de 2016. Inicialmente a Câmara Municipal de Vereadores através de todos os 

Vereadores agradece a presença de vocês, os pais, alunos, homenageados do nosso prêmio 

Estudantes Destaque, professores, direção, Conselho Municipal da Educação, agradecemos 

novamente a presença e daremos início a esta Sessão Solene que é tão esperada por nossos 

alunos, os quais se destacaram nas suas escolas e hoje estão aqui para receber esta justa 

homenagem. Saudamos a imprensa presente, escrita e falada e de imediato convido para 

que faça parte da Mesa o Excelentíssimo Senhor Pedro Evori Pedroso, nosso Vice-Prefeito 

Municipal, que neste ato representará o nosso Prefeito Claiton Gonçalves que está em 

compromisso na cidade de Gramado. Também convido o Professor Vinicius Grazziotin de 

Cesaro, Diretor Geral da Secretaria de Educação, que neste ato representará a nossa 

querida Secretária de Educação Elaine Giuliatto. O Certificado Estudante Destaque foi 

instituído pela Lei Municipal n.º 3.090/2005 de autoria do Vereador Vandré Fardin. Para 

receber o Certificado Estudante, os estudantes deverão obter os critérios constantes na Lei 

n.º 3.090 e a comissão responsável pelas análises e desempenho dos alunos é composta 

pela direção e coordenação pedagógica de cada escola. Após os trâmites legais, esta Casa 

em Sessão Solene de Outorga entrega aos escolhidos o Certificado do Estudante Destaque. 

Serão agraciados nesta noite com o Certificado do Estudante Destaque 2016 alunos das 

seguintes escolas municipais: Escola Municipal Zelinda Rodolfo Pessin: Caroline de Souza 

Hohensee, Dávyts Ferreira dos Santos, Jamyle da Silva Polli, Mariana Moreira Lima. 

Escola Municipal João Grendene: Amanda Lopes Salamoni, Ana Geni Déca Kern, Antônio 

Henrique Ramos Stasiak, Eduarda Simões Reinaldo, Guilherme Bertoletti Allmer, Jade 

Vitória Moraes de Andrade, Joanna Lara Neis, Júlia Guedes Benvinda, Luís Gustavo 

Friedrich, Maria Luísa da Silva Souto. Escola Municipal Oscar Bertoldo: Ana Laura 

Mancalossi. Escola Municipal Ilza Molina Martins: Poliana Antunes. Colégio Estadual 

Farroupilha: Bibiana de Souza Barbosa, Caroline Bertolini Soares, Greice Melo, Gustavo 

Salla, João Guilherme da Silva, João Paulo Zatti Möpert, João Pedro de Almeida, João 

Vítor Weber, Laiana Kuczkowski, Lucas Wentz, Marcelo Augusto da Silva, Marcelo Bach 

Junior, Matheus Cogo Benevides. Escola Municipal João XXIII: Bruna Augustin dos 

Santos, Caroline Conte Ceccato, Gabriel Zanella, Júlia Lazzari, Karina Callegari, Luan 

Crócoli, Luísa Zamboni, Marina Callegari Bristot, Natália Conte Ceccato. Lembramos que 

as escolas do Município em todas as esferas foram convidadas para participar do evento do 

Estudante Destaque e aqui se faz presente as que fizeram sua inscrição e também tiveram 
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seu interesse em participar. Lamentamos por muitas escolas não participaram e não 

participam de um evento tão importante que dá uma ênfase no ensino, valoriza os 

estudantes que se destacam no seu processo de aprendizado. Informamos que farão o uso 

da Tribuna por um tempo de 5 minutos, um Vereador de cada Bancada, Professor Vinicius 

Grazziotin de Cesaro representando a Secretária Elaine e o nosso Vice-Prefeito Pedro 

Evori Pedroso, representando o nosso Prefeito Municipal Claiton Gonçalves. Passamos ao 

espaço que nós destinamos as falas das bancadas dos partidos políticos que tem 

representação na Câmara de Vereadores. Convido o Partido Progressista – PP, que através 

do Vereador Tadeu Salib dos Santos fará uso da Tribuna.  

VER. TADEU SALIB DOS SANTOS: Boa noite a todos, quero saudar o excelentíssimo 

Senhor Presidente desta Casa, Vereador Fabiano Piccoli, saudar também hoje 

representando o Prefeito Claiton Gonçalves, o nosso Vice-Prefeito Pedro Evori Pedroso, 

saudando também o Professor Vinicius Grazziotin de Cesaro, Diretor Geral da Secretaria 

de Educação, neste ato representando a Secretária Elaine Giuliato, quero saudar os colegas 

Vereadores, colega Vereadora, saudar também a comunidade escolar: diretores, 

professores e alunos e também saudar em especial a todos os pais que estão acompanhando 

com muito orgulho nesta noite os seus filhos, saudar a imprensa, saudar os funcionários 

desta Casa, Senhoras e Senhores. O início da minha fala eu queria dizer de que hoje para 

mim torna-se uma noite especial, uma noite especial porque eu vou falar para o nosso 

futuro, falar para as crianças que amanhã conduzirão todo esse país, esse estado, este 

município e eu quero falar em especial hoje exatamente a elas e contar uma pequena 

história para vocês, uma história que eu quero que vocês gravem e guardem com muito 

amor, muito carinho, muita simplicidade, mas extremamente verdadeira. Lá nos anos 50 e 

anos 60, na história vocês um dia compreenderão o que significa a década de 50 e a década 

de 60, quero dizer para vocês que na década de 60 nasceu, ou na década de 50 nasceu uma 

criança que na década de 60, tinha por sonho estudar, mas ela morava muito longe, longe 

de qualquer escola, de qualquer lugar aonde que pudesse aprender em sala de aula o que 

seria alguma coisa para a vida dela. Eis que o tempo se encarregou de fazer com que essa 

criança, mesmo que tarde realizou seu sonho, quase 10 anos de idade ingressando em uma 

sala de aula. O sonho maior dela era conquistar o aprendizado, mas estava impossibilitada 

devido às condições que não tinha escola, a escola mais próxima eram 16 km numa região 

aonde que o clima não oportunizava a essa criança aprender, mas ela insistia que ela queria 

estudar e ela foi para a escola e estudou. Não estudou muito não, ela estudou o suficiente 

para dizer que ela não era uma criança analfabeta, o restante ela aprendeu muito com 

trabalho. O que eu quero dizer a você as crianças, é que hoje vocês têm, através do Poder 

Público Municipal, como realizar esse sonho sem trauma nenhum, sem ansiedade 

nenhuma, eu quero dizer para vocês que a maior gratificação não precisa vocês chegarem 

aos 62 anos de idade para com gratidão dizer “obrigado” a um tio que oportunizou a este 

vovô aqui aprender alguma coisa. Foi um tio deste vovô que possibilitou ele aprender 

alguma coisa e se alfabetizar. Eu vou nominar aqui uma aluninha e dizer pra vocês que eu 

estou falando para todas vocês, crianças, Eduarda tu tens no papai e na mamãe o trabalho 

deles e tem deles um orgulho muito grande, eles são orgulhosos de ter como filha e de ter 

um lugar de destaque como estudante hoje, eu quero dizer que cada pai hoje está se 

sentindo orgulhoso como os pais da Eduarda, que através do trabalho muito forte, a mamãe 

levanta antes das 5h00 da manhã e nunca reclamou pra ti, mas também tu nunca reclamou 
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pra ela de ter que levantar para estudar. Parabéns Eduarda, parabéns a todos os alunos, 

parabéns aos papais da Eduarda, que eu sei o quanto vocês trabalham para proporcionar um 

futuro melhor pra ela e o sonho dela já está sendo realizado mesmo que criança que ela é. 

Parabéns a vocês, parabéns Eduarda, e você simboliza todos os destaques deste ano. 

Amigos estudantes Farroupilhenses é uma satisfação receber vocês hoje nesta Casa 

Legislativa. Para a formação de um bom aluno, a família é tão ou mais importante do que a 

escola, não há pai ou mãe que não sonhe em ver seu filho indo bem na escola, 

encaminhado, encontrando sua vocação, para isso os pais devem estar conscientes de que 

são os reais modelos de comportamento ético e moral dos filhos. Portanto pais, alunos e 

professores, é um grande orgulho para todos nós vermos estes alunos destaques, estes 

jovens que se dedicam à tarefa de estudar com precisão, esforço, entusiasmo, e acima de 

tudo com a verdadeira sede do saber. Que os estudantes de Farroupilha continuem sendo 

destaque, referência, e que estas novas gerações possam ainda muito contribuir e assegurar 

maior qualidade de vida a toda nossa comunidade. Parabéns aos estudantes destaques, 

parabéns pela dedicação e empenho, continuem motivados e estudando sempre para que 

mantenham esse excelente nível de aprendizado. Professores, continuem sendo os nossos 

anjos da guarda, mandamos nossos filhos para a escola educados, mas em busca de algo 

que vai fazer diferença na vida deles, o aprendizado. Obrigado por participarem da nossa 

família, construindo um país melhor, um mundo melhor, pessoas melhores. Obrigado a 

todos os professores, obrigado a todos os alunos destaque e papais e mamães, obrigado por 

colocarem no mundo o maior presente que o universo pode dar para nós, é único, é obra 

DEUS, que DEUS abençoe a todos e obrigado pela presença de cada um.  

PRES. FABIANO ANDRÉ PICCOLI: Obrigado Vereador Tadeu. Eu vou pedir a 

colaboração de todos para nós ao final de todas as falas darmos uma salva de palmas a 

todos que usarem a Tribuna, que como são vários, quando chegar no último a intensidade 

das palmas talvez não seja a mesma que o primeiro, então por um critério de igualdade a 

gente dá uma salva de palmas muito forte para os alunos, para quem usou a Tribuna, no 

final da Sessão. Convido neste momento o Vereador Jorge Cenci que falará em nome do 

Partido do Movimento Democrático Brasileiro – PMDB. 

VER. JORGE CENCI: Senhor Presidente Fabiano Piccoli, uma saudação também ao 

Vice-Prefeito hoje representando o Poder Executivo Municipal Pedro Evori Pedroso, ao 

professor Vinicius representando a Secretaria da Educação, uma saudação a imprensa, aos 

colegas Vereadores, um agradecimento especial também aos colegas do meu partido, 

Vereador Arielson Arsego, Vereador José Mário Bellaver, Vereadora Eleonora, Vereador 

Jonas Tomazini, pela oportunidade de usar a Tribuna em nome da nossa bancada. Faço 

aqui um cumprimento especial as direções das escolas, aos alunos, seus familiares, um 

momento bastante significativo tenho certeza para todos esses adolescentes, jovens, 

adultos, crianças, o nosso boa noite. É uma noite especial, uma noite de confraternização, 

tendo em vista um desempenho bastante significativo, com muitos méritos dos alunos no 

período do ano de 2016. Por isso Senhor Presidente, queremos aqui em nome da nossa 

bancada parabenizar todos os alunos e professores da Escola Municipal João Grendene, 

Escola Municipal Oscar Bertoldo, Escola Municipal IIza Molina Martins, Escola 

Municipal Zelinda Rodolfo Pessin, Escola Municipal João XX e Escola Estadual 

Farroupilha. A presença de cada um de vocês, é motivo de alegria, para todos nós 

Vereadores. Cada um de vocês, alunos, chegou até este momento pela sua dedicação, 

esforço e empenho. Procuraram mostrar o melhor de si e, com isso, chegaram ao 
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reconhecimento de vossas direções, vossos professores, por essa merecida distinção. 

Contudo, a alegria de hoje não pertence somente aos alunos, mas também aos professores, 

aos pais dos alunos e todo os que estão envolvidos no dia a dia de cada família, no dia a dia 

de cada escola, com seus percalços às vezes, com suas dificuldades no transporte, mas 

temos certeza que foram os méritos de cada aluno, com sua dedicação, seu empenho, que 

serão hoje homenageados. Coube a esses profissionais a tarefa de ensinar e persistir. De 

acreditar na força das sementes lançadas e dos frutos vindouros de cada aluno, de cada 

jovem, de cada adolescente. Às Equipes Diretivas das escolas mostrem, na jornada diária, o 

quão importante é este olhar. O olhar capaz de cuidar de cada detalhe para que tudo dê 

certo. E de quão valiosas são as palavras que orientam e estimulam, os exemplos que 

mostram a importância de gostar daquilo que se faz. E a todos que, não nominados aqui, 

colaboraram para que sua jornada os conduzisse até este momento, dediquem um momento 

de silêncio e reflexão. Sigam a jornada e façam, de cada dia, a possibilidade de fazer o 

melhor, evoluir e crescer. Mas acima de tudo, lembrem que o propósito maior deve estar 

em realizar, sobretudo realizar o bem, fazer a diferença naquilo que nós fazemos e quem 

convive conosco. Em nome do PMDB, parabenizo a todos os professores, alunos e seus 

familiares envolvidos neste projeto em especial aos alunos contemplados com o certificado 

Estudante Destaque 2016. Sucesso, felicidade e parabéns. Obrigado. 

PRES. FABIANO ANDRÉ PICCOLI: Obrigado Vereador Jorge Cenci. Convido neste 

momento o 1º Vice-Presidente desta Casa o Vereador Thiago Brunet, para que assuma os 

trabalhos da Mesa, para que eu possa fazer uso da Tribuna. 

1º VICE PRES. THIAGO BRUNET: Com a palavra o Vereador Fabiano André Piccoli. 

VER. FABIANO ANDRÉ PICCOLI: Obrigado Senhor Presidente, saúdo a todos, uma 

saudação especial ao Vice-Prefeito Pedro Evori Pedroso, Vinícius Grazziotin de Cesaro, 

professor, representando a Secretária Elaine, colegas Vereadores, Vereadora Dra. 

Eleonora, pais, alunos, professores, imprensa, todos aqui presentes nesta noite. É com 

muita alegria que nós estamos reunidos aqui para reconhecer o trabalho, reconhecer a 

dedicação, reconhecer o esforço dessas crianças. Ser destaque, ser reconhecido, ser 

premiado é muito gratificante. Para os pais e aqui eu me incluo como pai, ver os nossos 

filhos tendo um reconhecimento pela sua dedicação aos estudos é algo muito gratificante. 

Queremos parabenizar as escolas municipais, as direções, os professores pelo resultado que 

as nossas escolas estão tendo, pelo resultado que os processos de aprendizado estão 

proporcionando a essas crianças e estão sendo reconhecidas. Na última semana, na última 

sexta-feira o Jornal Informante publicou uma matéria sobre os dados do IDESE de 2014, 

que é o Índice de Desenvolvimento Sócio Econômico, na qual Farroupilha ele é o 26º 

município aonde os índices de educação, saúde e renda são os melhores do estado e o 

índice de educação 0,798 é o melhor dos últimos anos. Esse é o resultado dos esforços do 

Poder Municipal, mas principalmente das direções das escolas, dos professores e de vocês 

pais que contribuem para que os seus filhos se dediquem a educação. Trago Paulo Freire, 

ele tem uma frase que me acompanhou muito, eu sou formado em Física, licenciatura em 

física e durante processo de aprendizado na faculdade uma frase muito me marcou que 

dizia: “ninguém educa ninguém, ninguém educa a si mesmo, os homens se educam entre si 

midiatizados pelo mundo” ou seja, o processo de aprendizado, de ensino aprendizado ele é 

constante, é permanente e não queremos nós ter a ingênua sabedoria de que somente nas 

escolas os nossos filhos vão aprender, na escola os professores auxiliam os nossos filhos o 

processo de ensino aprendizado, o mundo os educa e nós nas nossas casas a cada dia, a 
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cada instante educamos os nossos filhos principalmente com nosso exemplo. Então 

gostaria aqui de deixar essa primeira mensagem, que em nossas casas, em nossos lares, nós 

pais, sejamos o exemplo para o nosso filho e o exemplo nas pequenas coisas, o exemplo de 

dar atenção, de compartilhar os momentos, de viver a vida em plenitude em nossas 

famílias, mas realmente vivendo e convênio com os nossos filhos. Vamos aproveitar a 

vida, aproveitar quando os nossos filhos estão em casa, para compartilhar o que eles têm de 

melhor, que é a ingenuidade, que é a crença no mundo, a crença de que podemos ter um 

mundo cada dia mais justo, mais igualitário e esses momentos são únicos. Nós temos que 

aproveitar esses momentos em casa com os nossos filhos não somente para cobrar para que 

façam seus temas, para que estudem para suas provas, a vida vai pedir muito mais e vocês 

sabem disso, pede muito mais do que fazer temas. A vida e o mundo pedem homens e 

mulheres coerentes, homens e mulheres dignos, homens e mulheres que consigam 

trabalhar, consigam viver honestamente e nós estamos vivendo um momento político 

brasileiro sedento de pessoas honestas, de pessoas coerentes. Então Senhores pais, vamos 

aproveitar a cada momento com os nossos filhos, reconhecer esse destaque que eles estão 

recebendo hoje e que seja um incentivo para que possamos continuar incentivando eles a 

estudaram. Os filhos de vocês hoje num mundo de universo de 9.000 alunos, nós temos 

aqui 39 crianças que foram destaque. Então Senhores pais, sintam-se lisonjeados, 

parabenizem os seus filhos, continuem incentivando eles a estudarem, mas mais que isso, 

compartilhem a vida o lado deles, isso é o mais importante de tudo. Aos professores e 

direções escolares presentes parabéns pelo trabalho, Farroupilha é reconhecida pela sua 

dedicação e pela qualidade do seu corpo docente, pela entrega do corpo docente e pelo 

trabalho que o Poder Público Municipal vem realizando e não é de um ano, dois, é de 10, 

20, 30 anos, quando o município decidiu investir em educação. Parabéns a todos os 

meninos e meninas por esse reconhecimento e que esse momento sirva de incentivo para 

vocês continuarem sempre estudando e se dedicando. Uma boa noite a todos e novamente 

parabéns. 

PRES. FABIANO ANDRÉ PICCOLI: Convidamos neste momento o Vereador 

Professor Sandro Trevisan, para que faça uso da Tribuna em nome do Partido Socialista 

Brasileiro – PSB. 

VER. SANDRO TREVISAN: Boa noite a todos. Eu queria então saudar o Senhor 

Presidente, Senhores Vereadores, Senhora Vereadora, ao nosso querido Vice-Prefeito 

Pedro Evori Pedroso que representa o Prefeito Municipal, queria também cumprimentar o 

Professor Vinicius que representa a Secretaria de Educação, cumprimentar aos 

representantes, diretorias, colégios, pais, alunos que estão aqui, eu vejo várias pessoas 

conhecidas minhas do colégio, pessoas queridas que eu trabalhei durante um tempo 

significativo com elas, reconheço pessoas também aqui que eu estive junto em sala de aula, 

então é muito importante esse momento para mim. Gostaria de falar algumas coisas no 

sentido em que essa Sessão Solene de hoje ela é sim em homenagem a uma parte bem 

qualificada dos nossos alunos, nossos estudantes, aqui se encontram hoje os alunos que 

foram selecionados dentro do universo, como citado a pouco de praticamente 10 mil 

alunos. Então os que estão aqui hoje são realmente pessoas que foram analisadas por seus 

professores e sei como funciona este sistema, eu sei como a gente avalia qual é o aluno que 

deve ser encaminhado para cá para receber essa homenagem. São os alunos que realmente 

se destacam. Mas não se destacam somente pela nota, se destacam por outros valores. 

Valores que às vezes a gente parece deixar despercebido, como população, como colégio, 
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eu me incluo nessas pessoas que às vezes parece que deixam esses detalhes passarem 

despercebidos. Bom, eu queria dizer que a importância dessa homenagem ela é de uma 

magnitude incrível, a importância desses profissionais que estão em sala de aula com os 

alunos. Eu estive lá dentro, estou lá dentro ainda, eu sei o quanto importante é o trabalho 

do professor, o quanto difícil é ser professor, o quanto complicado é ser professor, ainda 

mais nos dias atuais, onde a grande quantidade de tempo que se está em sala de aula, tem 

inúmeros fatores que estão contra nós, a própria tecnologia, a própria mídia, eles batalham 

muito pra criar dispositivos, para criar tendências, que é óbvio que são muito mais 

atraentes do que a própria aula, mas a gente precisa saber, vocês que estão aqui em sabem 

dessa importância porque a maioria foi classificado, mas nós precisamos saber como 

população dessa importância, da importância do estudo, da importância de estudar, da 

importância de se preocupar com esse tipo de coisa. Eu faço uma brincadeira com a 

galerinha que eu chego na sala de aula e eu digo assim “vocês imaginem hoje que a partir 

de hoje aconteça alguma epidemia, que ela seja relacionada com a quantidade de idade e a 

partir de hoje todas pessoas que tem mais de 18 anos morrem, a partir de hoje” a primeira 

coisa que vem na cabeça é o seguinte “oba, vamos dominar o mundo” a galerinha já pensa 

nisso “vamos dominar, ninguém mais vai me mandar dormir de noite, porque vou estar 

com celular até a hora que eu quero, porque ninguém vai mandar eu desligar a televisão, 

por no canal que eu quero, eu vou pegar o carro do meu pai e vou sair andando com o carro 

do meu pai, eu vou sei lá, vou ser motorista de ônibus, tem ônibus para lá com a chave em 

cima” o teu celular não vai mais funcionar, porque os programas que fazem o celular 

funcionar, precisam de muita tecnologia, muita matemática, muita física, muita química, se 

não eles não funcionam. Os programas são constantemente analisados e se trabalha muito 

forte em cima deles para montar o sistema funcionando, televisão idem, a luz dentro de 

algumas horas, minutos após, se essas pessoas que coordenam tudo isso não estiverem 

mais coordenando, esse tipo de equipamento para de funcionar. Se instala o caos. Se vocês 

não acreditam que o estudo é importante, pelo menos pensem que a vida de vocês não será 

mais a mesma, vocês não terão mais televisão, não terão mais automóvel, não terão mais 

transporte, não terão mais energia elétrica, não tem celular, não tem nada disso. Se o 

estudo não é importante para muitas coisas, pensem que ele funciona pra manter esse 

sistema que a gente conhece hoje, essa nossa vida atual se manter do jeito que ela é hoje. E 

daí essa falta de valorização que eu vejo com a educação, essa falta de investimento real na 

educação que me preocupa muito, tem alguns países que eu tomei a liberdade de dar uma 

olhada, e que tem algumas coisas que nós analisamos aqui que são importantes, por 

exemplo assim, claro, todo mundo começa falando de Finlândia né? “há uma valorização 

cultural do professor lá” o que significa essa valorização cultural? Gente, tem uma 

desvalorização muito grande neste sentido, e quem acaba sofrendo o prejuízo são os 

estudantes, eu não estou aqui enfatizando, puxando a brasa para os professores, na verdade 

eu acho que essa qualificação, essa necessidade de investir forte no profissional é porque 

vai começar a atingir os estudantes, de repente a gente não vai mais precisar ouvir a notícia 

em um futuro próximo, de que vão ser preciso se construir novos presídios, a construção 

desses novos presídios se dão sim de certa forma a culpa de uma falta de investimento 

contundente, uma preocupação na educação, porque todos os países que eu leio aqui, que 

eu vejo aqui que a educação é sim valorizada, os professores são valorizados, são 

trabalhados sim os conceitos da educação e isso é bem aprimorado e colocado 

investimento e dinheiro, eles não tem problema nesse sentido “ah vamos ter que construir 
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novos presídios, não tem, no Brasil são 60, 70 mil pessoas que morrem todo ano no 

transito, gente no Japão esses tempos atrás eu ouvi dizer, uma notícia desculpa, extra 

oficial, mas podem procurar, ela pode ser um pouco diferente do que eu estou falando, mas 

é mais ou menos essa média, que morreu mais pessoas de acidente de bicicleta do que 

acidente de automóvel, 65, 70, 50, 80 mil pessoas morrem por ano no Brasil. Quem já 

jogou xadrez? Morre um peão, tira uma peça. Parece uma brincadeira de xadrez, em que as 

pessoas não se preocupam mesmo com a educação enquanto outras morrem. E eu já vi 

amigos meus morrerem, sabem porquê? Por falta de informação, por falta de 

conscientização. Voltando a fazer uma análise em função da educação. Tem uma parte do 

Japão que eu achei muito interessante que diz o seguinte: “Primeiro, as boas maneiras 

acreditam-se que, nos primeiros três anos de escola, os conhecimentos curriculares não são 

o mais importante. O que eles consideram importante é a formação como pessoa. É a fase 

em que os pequenos aprendem a respeitar as pessoas e os animais, a ser generoso, buscar 

sempre a verdade, ter autocontrole e cuidar da natureza. Os alunos limpam as salas de 

aula” na verdade no Colégio Estadual Farroupilha onde eu dei aula a gente começou a 

fazer isso um tempo, no começo foi difícil implantar, mas chegou um momento em que 

eles mesmos chegavam no final e tinham a consciência que sujaram vão ter que limpar, 

ninguém tem o dever de no final da aula de limpar, mas também não tem o direito de sujar. 

Então se criou isso no Estadual está aqui a Diretora que não me deixa mentir. Então os 

alunos limpam a sala de aula, os corredores e até os banheiros, esses conceitos do Japão 

nos fazem retornar a algo que eu ouvi um tempo atrás, uma pesquisa de renome na Europa 

que dizia o seguinte: 75% de todas as promoções na tua empresa, aonde tu trabalhas, se 

dão em função de indicações, que tipo de indicação? Responsabilidade, educação, 

flexibilidade, comportamento, conteúdo, gente, isso a nível mundial, o que significa que a 

gente procura ter um monte de conteúdo, um monte de conhecimento e não presta atenção 

em um dos fatores que realmente significam 75% das indicações de promoções. Então eu 

quero parabenizar os que estão aqui, porque eu conheço, eu sei como são feitas essas 

avaliações em colégios e sei que os professores além das nota sim avaliam esse tipo de 

comportamento digo eu, esse tipo de atitude como ser humano, e tenho certeza que muitas 

vezes vocês param e pensam, como estudantes pensam assim: “poxa, eu estudo, eu me 

preocupo, eu corro atrás, eu tenho responsabilidades, eu tento fazer o meu melhor e vejo 

quem está do lado burlar todo o sistema e conseguir ainda uma nota e passa do mesmo 

jeito que eu passo.” Fiquem tranquilos, continuem fazendo desta maneira e fiquem 

tranquilos. O retorno vocês terão logo, podem ter certeza. Eu queria agradecer, é isso, 

muito obrigado, obrigado por comparecerem nessa noite, vocês tem que ter um orgulho 

imenso de terem comparecido aqui com os filhos de vocês porque eles foram 

homenageados. Meus parabéns. Muito obrigado. 

PRES. FABIANO ANDRÉ PICCOLI: Obrigado Vereador Professor Sandro Trevisan. 

Convido o Vereador Thiago Brunet, que falará em nome do Partido Democrático 

Trabalhista- PDT. 

VER. THIAGO BRUNET: Boa noite a todos, boa noite Senhor Presidente Fabiano 

Piccoli, boa noite Senhor Vice-Prefeito Pedro Pedroso, boa noite Senhor Diretor da 

Educação de nosso município, Professor Vinicius, cumprimentando a Mesa Diretora aqui, 

que hoje representa uma parte de nosso Poder Executivo, gostaria também de saudar, todos 

os nossos colegas Vereadores, que aqui estão presentes, Vereadora Eleonora. Hoje a noite 

é de vocês a noite é das crianças, dos pais e dos professores que aqui estão e minha 
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homenagem muito carinhosa, desse Vereador para todos vocês, que preenchem a Casa do 

Povo, hoje com as pessoas que amanhã se DEUS quiser, ocuparão os nossos lugares aqui 

nessa Tribuna. São 38 estudantes que serão homenageados nessa noite, mas gostaria 

também de estender a minha homenagem aqueles estudantes que por acaso não 

conseguiram ficar entre os 38, que estão nas suas casas hoje ou que por ventura vieram 

prestigiar o reconhecimento dos seus colegas. Nós temos hoje uma educação de excelência 

no nosso município, prova disso, é como falou o nosso Presidente, Fabiano Piccoli, que nas 

últimas semanas foi publicado uma estatística do IDESE, que mede a questão sócio 

econômica do nosso município. E o nosso município, conseguiu ficar na 26º posição nos 

quesitos, educação, economia, renda e saúde, mas no quesito educação, nós pulamos da 

137º posição em 2013, para 31° em 2014, são pulos de mais de 100 posições, isso sem 

dúvida nenhuma é um reconhecimento de vocês professores, de todos aqueles que se 

dedicam a educação e as escolas neste município, não só de professores, dos diretores, de 

higienizadora, merendeira, todos, todos, são profundamente envolvidos com educação de 

nossas crianças e de nossos filhos. Então parabéns, parabéns ao vice-Prefeito aqui, um 

reconhecimento nosso do esforço que o Executivo faz, sem dúvida nenhuma, eu conversei 

com pessoas ligadas a educação e sabemos que houve um incremento muito grande 

Professor Vinicius, depois o Senhor pode até falar aqui com relação ao número de 

professores de nosso município nos últimos anos. Nós aumentamos o número de 

professores, a pouco tempo essa Casa mesmo aprovou um aumento de 120 professores, 

para contratos emergenciais, eu acho que se o nosso dinheiro dos nossos impostos fosse 

todo ele investido em educação, seria um bem comum para todos, porque, porque apenas 

com a educação nós vamos conseguir diminuir as mazelas deste país. Apenas com a 

educação nós vamos conseguir diminuir a criminalidade desse país, apenas com a educação 

poderemos ser capazes de diminuir parte da corrupção que assola todo nosso país. Gostaria 

aqui, também, de comentar que este Vereador aqui, desde muito pequeno, ele é envolvido 

com educação, minha mãe é professora e minha vó, que é uma lutadora das questões de 

educação de seu município, do seu estado, já esteve envolvida inclusive nacionalmente é 

uma professora que resolveu depois de 45 anos de vida, fazer a faculdade de direito. Aqui, 

este exemplo que eu tenho na minha família, eu queria repassar a todos que estão aqui, 

porque para se educar, para aprender, não há idade, a pessoa que acha que está pronta, essa 

pessoa é uma ignorante, nós nunca estamos prontos, nós sempre estamos dispostos a 

aprender cada vez mais. É este o recado que eu deixo a todos aqui, nunca, nunca, acham 

que estão prontos gente, sempre queiram aprender mais, é isso que eu venho fazendo na 

minha vida, eu sempre digo para todos aqueles, que talvez, a forma como eu tenho e forma 

como eu cresci na minha vida, foi através da curiosidade. Sejam seres curiosos, que vocês 

vão atrás do conhecimento, não tem nada melhor na vida do que o nosso conhecimento. 

Isso ninguém tira da gente, dinheiro a gente perde, hoje tem, amanhã não tem, 

conhecimento fica para sempre, nunca vamos perder o conhecimento e o conhecimento faz 

com que nós tenhamos respeito. Eu fui um cidadão que foi muito cobrado na minha 

educação, talvez por isso até tenho tido até alguns problemas familiares. Pois com quatro 

anos eu era já alfabetizado, eu cheguei à escola já alfabetizado e o meu pai me fazia ler o 

jornal, eu tinha 5, 6 anos, ele me fazia ler o jornal para ele, ele sentado me dizia, “lê aí o 

jornal guri”, eu tinha que ler, chorava, mas lia chorando, mas lia. E hoje eu vejo que valeu 

a pena, olhando para trás, todo o esforço que eu fiz, saindo de casa cedo com 14 anos para 

estudar numa escola melhor, já que no meu município não podia ter uma escola que fosse 
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positiva no sentido daqueles sonhos que eu queria, só através da educação eu consegui 

também alcançar os meus sonhos, que era me tornar médico e hoje, Vereador deste 

município. Gostaria aqui de dizer uma frase de Leonel Brizola, “a educação é o único 

caminho para emancipar o homem. Desenvolvimento sem educação é criação de riquezas 

apenas para alguns privilegiados. ” Essa frase é forte e mostra que se nós não tivermos 

pessoas capazes de se auto educarem, capazes de terem um senso crítico comum e é esse o 

apelo que eu faço aqui, a todos aqueles que estão envolvidos na educação. Façam com que 

as crianças das nossas escolas, que os estudantes do município tenham senso crítico, levem 

o movimento estudantil para dentro das escolas, levem a política para dentro da escola, não 

vamos nos preocupar apenas em matemática, física, química. Vamos nos preocupar com 

música, com esporte, com lazer, vamos nos preocupar com a vocação de cada criança, 

porque não podemos mais ter um método de ensino que faça com que as crianças sejam 

competitivas entre elas, é importante a competição, mas mais importante que a competição 

é o reconhecimento de todos os colegas é saber que cada cidadão tem a sua vocação, é 

dessa forma, como bem falou aqui o Vereador Sandro que é hoje o modelo japonês, que 

eles fazem uma avalição valorizando a vocação de cada um. Todos nós somos diferentes, 

eu falo porque como comecei a falar antes com 4 anos eu era alfabetizado e hoje eu tenho 

um filho que tem 7 anos que ainda não é alfabetizado, e eu fico “porra, filho, você tem que 

saber ler, tem que saber escrever. ” Só que as pessoas são diferentes e a gente tem que 

respeitar as nossas diferenças, é só respeitando as diferenças que nós vamos nos tornar uma 

comunidade mais justa, mais sábia e menos ignorantes. Por ora era isso Senhor Presidente, 

muito obrigado. 

PRES. FABIANO ANDRÉ PICCOLI: Obrigado Vereador Thiago Brunet. Convidamos 

o Vereador Tiago Ilha, que falará em nome do Partido Republicano Brasileiro –PRB. 

VER. TIAGO ILHA: Senhor Presidente, Senhores Vereadores, Vereadora, cumprimento 

muito especial a todos vocês que estão aqui na noite de hoje, que vão receber esse destaque 

tão importante, tão merecido, que faz o principal objetivo do encontro de hoje. Quero 

cumprimentar meu Vice-Prefeito Senhor Pedro Pedroso, também ao Vinicius Graziotin De 

Cesaro, ex-Vereador dessa Casa, Diretor Geral representando a nossa Secretária da 

Educação, que vem conduzindo um trabalho importante que vem destacado aqui, já pelos 

Vereadores sobre o crescimento do ensino de Farroupilha. E os professores que aqui estão 

sabem o quanto o nosso município vem se destacando, claro que temos que avançar muito, 

mas também temos a certeza que muito já foi realizado. Eu queria fazer a minha fala, 

especialmente, inicialmente, aos nossos pais que estão aqui, as nossas mães que estão aqui 

nesse momento, há um momento na nossa vida em que chegamos com uma notícia que 

vamos ser pais e mães. A partir desse momento em que a gente fica sabendo dessa notícia, 

desse grande compromisso, vem mil coisas a nossa cabeça, nosso sono já não é mais o 

mesmo, desde o momento que sabemos que vamos ser pais, que vamos ser mães, a nossa 

vida já não é mais a nossa vida, passa a ser a nossa vida, pensando na próxima vida, desde 

o momento que nós temos essa notícia. A partir daí vem uma grande interrogação dentro 

da cabeça de cada um de nós, o que será o futuro de meu filho, da minha filha? O que será 

o futuro de cada um deles e o dia de amanhã? Tenho certeza que muitas pessoas, que 

quando sabem disso ou até quando nascem, quando crescem, que nunca mais vai 

desaparecer, até mesmo que quando sair de casa e tiver uma nova família, nós pais e mães 

vamos estar lá de novo, com essa mesma interrogação, o que será do futuro de meu filho? 

Como está o meu filho? Como está a minha filha? Que país que eu quero que tenha os 
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meus filhos? Que cidade que eu espero que eles possam viver? Nesse sentido, esse 

Vereador, quando esteve junto com o Vereador Sandro Trevisan e o Vereador Jorge Cenci 

na Comissão de Educação dessa Casa, eu na condição de Vereador Presidente dessa 

Comissão, junto com os colegas analisando a cada um daqueles currículos que chegavam 

de vocês aqui, eu me deparava com uma história, que como o Vereador Professor Sandro 

comentou aqui, é difícil a gente julgar, somente olhando ali pela nota ou pelo parecer. Mas 

a primeira coisa que veio dentro da minha cabeça, aquela interrogação que eu comecei 

dizendo que nos acompanha a vida inteira nos faz pensar, o que eu vou ter do meu filho? 

Felicidade? Alegria? Orgulho? O que vai ser dele no dia de amanhã? Toda vez que a gente 

acorda pela manhã que liga o rádio, ou que assiste um televisor à noite, o que a gente vê de 

notícias do nosso país, de coisas trágicas que acontecem, a drogadição levando cada vez 

mais jovens e adolescentes, tenho certeza que muitos que estão aqui hoje já passaram esse 

medo, independente da família que a gente tenha, o que é pior que identidade que vai ter o 

nosso filho? E aí, eu olhando aqueles currículos eu pensei, “nossa, que noite feliz vai ser 

esta”, vamos ter lá pais, mães, professores, tios, avós, enfim, familiares, que vão lá estar 

sentindo orgulho dos nossos filhos, vão sentir orgulho, porque eles vãos estar sendo 

homenageados por uma coisa positiva, talvez a coisa mais positiva nas nossas vidas, que é 

a educação, porque eles foram bem no colégio, o que mais a gente espera de nosso filho, de 

receber lá naquela agenda, “Parabéns, seu filho está muito bem”, parece que veio um 

sentimento de alivio, um sentimento de dizer, “nossa é para isso que eu me orgulho cada 

dia de ser pai, de ser mãe.” Tenho certeza de que esse orgulho que vocês estão sentindo 

aqui, que os professores estão sentindo por fazer parte desse caminho, que os alunos que 

vão ser homenageados estão sentindo. Porque o seu se o seu pai, ou a sua mãe ou seu 

familiar não estiver aqui, você logo que chegar em casa vai poder testemunhar, 

compartilhar e olha no olho dele, você vai ver a felicidade, o olho brilhando porque ele vai 

estar sentindo orgulho de você estar fazendo a diferença. E num país que a gente tem tantos 

maus exemplos inclusive na nossa classe, tantos maus exemplos, quando a gente vê 

exemplos positivos, ideias legais, iniciativas que estão dando certo, é a certeza de a gente 

se orgulhar que esse país que a nossa cidade, que a nossa comunidade tem um futuro. Basta 

a gente acreditar e começar por onde vocês estão começando. Sendo destaques no seu 

colégio, sendo destaque na sua comunidade, se envolvendo com os assuntos da nossa 

cidade, foi esse mesmo brilho, esse mesmo brilho como comentou muito bem aqui o nosso 

Vereador Thiago, meu tocaio, que me fez também este Vereador, a entrar na política, tenho 

a certeza que a gente pode ter uma comunidade melhor, que a gente pode ter sim um Brasil 

diferente. Mas começa tudo pela educação, começa e termina pela educação, porque tenho 

certeza que este momento de hoje, de muitos familiares, reconhecerem e verem o seu filho 

o seu familiar o seu sobrinho, o seu neto enfim, recebendo a homenagem por algo positivo, 

é a certeza da gente pensar, vamos sem dúvida nenhuma ter um futuro melhor, para nossa 

cidade e para a nossa nação, então gostaria de dar os parabéns para cada um de vocês, tanto 

os que serão homenageados aqui, quanto as famílias, quanto a todos os familiares que 

vieram nessa noite fria estar aqui conosco, as pessoas que nos acompanham pela internet, 

pelo youtube nessa Sessão na Câmara de Vereadores, para o pessoal que nos acompanham 

pela nossa página, a todas as pessoas que testemunham como eu e como todos os 

Vereadores esse momento, eu só tenho a dizer para vocês, que digam para o seu filho hoje, 

“parabéns filho, hoje você me orgulhou,” e que vocês filhos, digam para os seus pais, 

“obrigado pai, foi tudo culpa sua”. Muito obrigado. 
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PRES. FABIANO ANDRÉ PICCOLI: Obrigado Vereador Tiago Ilha, convido o 

Vereador Alberto Maioli, do Partido da Rede da Sustentabilidade, para que faça uso da 

palavra. 

VER. ALBERTO MAIOLI: Senhor Presidente, Vereadores, Vereadora, quero aqui dar 

uma saudação ao nosso Pedro Pedroso, vice-Prefeito representando o Prefeito nessa noite 

tão bonita, tão brilhante, Secretário Vinicius, meu grande amigo, que brincadeira eu digo 

que ele faz parte da artística da Jovem Guarda, porque ele é um grande gaiteiro. Quero 

cumprimentar todos vocês aqui presentes e para mim quero dizer que é uma alegria muito 

imensa, poder estar aqui nesta noite e olhar nos olhos de cada um de todos vocês e ver uma 

alegria deslumbrante, como é bonito. Eu quero aqui também cumprimentar a imprensa e 

queria também nesse momento, agradecer que eu não sei muito bem ler, que depois no 

final da minha leitura, vou dizer para vocês por quê? Quero agradecer aqui a minha 

Assessora Renata, que eu disse para ela, “me ajuda a fazer um relatório com poucas 

palavras e até meio grande, porque eu quero ler alguma coisa, para as pessoas que hoje 

nesta noite, principalmente, essas crianças que estão aqui sendo agraciadas com o 

certificado de Estudante Destaque 2016. ” Aquele que obtém uma vitória sob os outros é 

forte, mas aquele que obtém uma vitória sobre si mesmo é poderoso. (Lao Tse, filósofo 

chinês). A escola é um campo minado de ideias, escolhas e situações que bem aproveitadas 

se tornam terreno fértil para a conquista de um futuro deslumbrante. Quando existe o 

envolvimento de todos os responsáveis com o educar, o aprender acontece. Parece simples, 

mas a palavra já explica o real sentido de aprender: tomar para si. Muitos não tomam para 

si, não dão a devida importância e passam pela escola sem se aprender do que eles têm por 

direito que é o conhecimento. Sendo assim, a escola oferece todo o tipo de ferramenta para 

que o aluno tenha o que for preciso para se apropriar do conhecimento e que dará suporte 

para transformá-los nos mais diversos tipos de profissionais qualificados. A vida é feita de 

escolhas e hoje vocês estão aqui porque já estão fazendo as escolhas certas, destacando-se 

naquilo que vocês mais têm aptidão seja na matemática, na educação física, no português, 

entre tantos outros conteúdos. E isso ninguém pode tirar de vocês, porque já aprenderam o 

significado da palavra aprender. Continuem tomando para si o que é correto, justo e 

sincero para que a vida de todos os aqui presentes sejam repletas de realizações não só 

como nesta noite, mas sempre. Então quero fazer também um pequeno relato agora, que os 

tempos hoje, são muito diferentes do que antigamente, eu quero falar isso aqui, 

principalmente para as crianças que estão aqui presentes, eu comecei a estudar com 7 anos 

de idade e comecei a trabalhar com 7 anos de idade. Eu tive que parar com 10 anos de 

idade, para trabalhar, vejam bem, aqui teve um Vereador que me antecedeu, que os alunos 

têm que limpar a sala de aula, dependendo hoje, tem que ter muito cuidado, por causa dos 

direitos humanos, que botam de menor a trabalhar. Mas o trabalhar também é significado 

também de personalidade. De formar gente. Mas uma coisa que eu quero dizer aqui para as 

crianças que é muito bonito, crianças, guardem aquilo que eu vou dizer agora. Querer, é 

poder, vocês sabem porque que eu digo isso? Porque eu tinha uma menina bem pequena 

que não sabia nem falar, ela dizia, eu quero ser doutora, eu quero ser doutora, doutora é 

médica e ela foi persistente em suas conquistas e hoje, graças a DEUS, ela é doutora. Mas 

ela foi persistente, sempre com aquela vontade de estudar e de vencer na vida, e Graças a 

DEUS ela conseguiu vencer. E também hoje é um pouco diferente para os professores, que 

não sei aqui, porque sou bem velhinho já, porque antigamente os professores, tinham 

alunos da 1°, 4º, 5º série para dar aula, eram 25 alunos que tinham dentro de uma sala de 
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aula de 1º a 5º ano, hoje é diferente. Então hoje os alunos têm tudo para poder aprender, 

que eu sei que nós temos professores queridos, qualificados com conhecimento, para dar 

aula e principalmente, não discriminando nenhum outro município, mas o Município de 

Farroupilha tem professores bem qualificados. Encerro aqui a minha fala, com muito 

carinho e cuidado, querido povo presente, que por DEUS seja sempre abençoado e vai um 

beijo no coração de cada um, dos alunos que são homenageados. Muito obrigado. 

PRES. FABIANO ANDRÉ PICCOLI: Obrigado Vereador Alberto Maioli, convido o 

Vereador Diego da Social Democracia Brasileira – PSDB, para que faça uso da Tribuna. 

VER. DIEGO TORMES: Boa noite a todos, primeiro justificar o meu atraso aqui, que 

vocês viram que eu acabei de chegar com a mochila, todos vocês que são estudantes, para 

saber, eu ainda estou estudando. Então cheguei agora em cima da hora da Universidade em 

Porto Alegre onde estava estudando para prestigiar vocês, que estive no lugar de vocês 

como estudante e ainda estou como estudante e às vezes a gente tem que escolher certas 

coisas na vida, eu escolhi estudar e gosto de estudar e às vezes a gente acaba chegando 

atrasado aqui na Câmara também por causa disso. Vocês escolheram estudar, por isso estão 

hoje sendo homenageados, quero agradecer aos colegas Vereadores que organizaram a 

pauta também para dar tempo de eu chegar de Porto Alegre até aqui. Saudar o nosso Vice-

Prefeito Pedro Pedroso, o representante da secretária de Educação, colega de profissão, o 

Vinicius, imprensa, os funcionários aqui na Câmara de Vereadores que sem o trabalho 

deles, às vezes a gente fica aqui sentado, mas sem o trabalho deles as coisas não 

funcionam, todos os professores que são meus colegas de trabalho que estão aqui, as 

direções das escolas também e a todos os pais dessas Mentes Brilhantes que hoje estão 

sendo homenageada aqui na Câmara de Vereadores. Eu começo a minha fala para vocês 

falando de representatividade, vocês são crianças e essa palavra é uma palavra bem grande 

representatividade para vocês que são os alunos destaque, os Estudantes Destaque né 

quando a gente está no lugar e a gente representa outras pessoas o vice-prefeito Pedro 

Pedroso representa o Prefeito Claiton, nós Vereadores representamos alguns eleitores que 

votaram em nós, vocês representam as escolas das quais vocês fazem parte. Para poder 

representar essa escola hoje muitas vezes vocês tiveram que ficar fazendo os temas de 

vocês, fazendo as pesquisas, estudando para as provas, pensando nos trabalhos de vocês, 

cálculos e problemas, muitas vezes vocês estudaram nos sábados, nos domingos e nos 

feriados, vocês hoje, representam todo esforço e dedicação que vocês têm e que os 

professores de vocês também tiveram. Por que os professores de vocês estudaram e ainda 

estuda muito para poder ajudar vocês nas salas de aula e não pense que você professor é 

fácil, professor gente passa o resto da vida estudando, eu sou professor como os colegas de 

vocês e continuo ainda hoje a estudar. Esses professores que vocês têm que são meus 

colegas estudam muito quando planejam as aulas quando elaboram as provas, quando 

corrigem os cadernos de vocês, vocês hoje representam além do esforço de vocês todo 

esforço e dedicação desses colegas professores, que continuam na profissão porque 

acreditam que através de vocês crianças e jovens que a gente pode fazer um país mais 

justo, mais igual, mais livre e mais fraterno, vocês também crianças e jovens representam 

todo o trabalho árduo da comunidade escolar, que está aqui nessa noite representado pelas 

direções das escolas. Às vezes é preciso ter alguém que coordene todo o trabalho da escola, 

que organize, que use o pulso firme para corrigir algumas coisas, vocês representam todos 

os funcionários da escola que vocês estudam, porque vocês não seriam um Estudante 

Destaque se de repente não tivesse uma escola com a merenda, os livros organizados na 
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biblioteca, com os banheiros limpos, um transporte escolar que levasse vocês. Então mérito 

hoje de vocês nessa homenagem, também representa o esforço dessas pessoas para que 

vocês pudessem estar numa escola legal, uma escola bem acolhedora. Mas preciso lembrar 

também de uma coisa bastante especial no dia de hoje, vocês representam também o 

esforço daquelas pessoas, que ás vezes acordam de noite para ver se vocês estão bem 

cobertos, aquelas pessoas que ficam preocupadas com vocês, quando a febre de vocês não 

baixa, aquelas pessoas que as vezes deixam de cobrar algo para ela e compram para vocês, 

vocês representam também o esforço daquelas pessoas que acordam cedo, compram os 

materiais escolares e brigam e cobram para que vocês cuidem desse material, essas brigas, 

essas cobranças fazem com que vocês hoje possam também  estar aqui como 

representantes de todo esse esforço. Aquelas pessoas que investem em vocês, que 

acreditam, que vocês merecem um futuro melhor, vocês também representam o trabalho e 

o esforço dos pais de vocês, porque sem o trabalho e o esforço dos pais de vocês, talvez 

vocês não teriam chegado até aqui hoje. Isso meus queridos significam representatividade, 

representatividade é tudo que vocês têm aqui hoje, representa o esforço de vocês, o esforço 

da direção, dos pais de vocês, dos professores de toda a comunidade escolar. Como eu 

disse eu ainda continuo estudando e olhar vocês aqui hoje, sendo Destaque, devo contar 

para vocês que eu comecei a estudar aos 5 anos na Pré escola e fazem exatamente 31 anos 

que eu continuo estudando e ainda não parei, vocês fazem um pedaço do caminho de 

vocês, que representa todo esse povo que eu falei antes e que apoia o trabalho de vocês. 

Então os parabéns hoje são para vocês, mas também para todas essas pessoas que estão 

atrás de vocês, os auxiliando. Gostaria de lembrar todos vocês que além de representar, 

vocês também são pessoas extremamente privilegiadas, talvez vocês não saibam disso, mas 

hoje no Brasil, nós temos 3.000.000 de crianças que não conseguem estar na escola. Elas 

não estão na escola, ou porque não tem escola ou porque não tem transporte, ou porque 

seus pais não acham importantes que elas estejam na escola e vocês tem a escola, tem o 

transporte, e vocês tem uma comunidade que ajuda e vocês têm os pais que cobram que 

vocês estejam na escola. É muito triste, talvez vocês não saibam é um número muito 

grande, muito gigante, mas 120.000.0000 de crianças no mundo não conseguem chegar na 

escola, ou porque não tem escola, ou porque não tem transporte, ou porque não tem uma 

família, ou porque onde eles moram vivem em guerra, ou porque onde eles moram é muito 

longe de tudo e vocês podem estar na escola hoje e podem ainda ser Estudante Destaque, 

representando toda a escola onde vocês estudam. Vocês são privilegiados porque podem 

ter uma escola, tem uma merenda, que tem uma professora, que tem uma biblioteca, que 

tem os pais que cobram que vocês estudem que permaneçam tendo boas notas, para cada 

um de vocês que são Estudantes Destaque hoje, eu gostaria de lembrar que além de 

representar tudo isso e de serem privilegiados por estarem numa escola, existe todo um 

esforço que vocês estão tentando, agora uns agora pequenos, alguns agora maiores, 

alcançar, mas que outras crianças não conseguem alcançar de estar numa escola. Eu vou 

falar para vocês de uma criança, que talvez vocês nunca tenham ouvido falar, vou falar de 

uma menina, que o nome dela é Malala, o nome dela é um nome diferente dos nossos 

nomes aqui no Brasil, porque ela vive num país muito distante, chamado Paquistão e a 

Malala, só por ela ser menina e querer ir para escola ela levou um tiro. Porque onde ela 

mora, as meninas não podem estudar, a Malala está viva, graças a DEUS, continua 

querendo que muitas meninas, como as que estão sentadas aqui, possam ir na escola 

estudar e ter um futuro melhor. A Malala disse uma frase extremamente importante, que 
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vocês hoje aqui de certa forma, por serem privilegiados também representam, a Malala 

disse: “nossos livros e nossos lápis, são nossas melhores armas, a educação é a única 

solução, a educação vem em primeiro lugar, uma criança, um professor, um livro e uma 

caneta, podem mudar o mundo”, o trabalho que vocês fizeram até agora para conquistar 

esse destaque, tem um pouco disso, nesse momento eu deixo essa palavra da Malala para 

que vocês saibam o quão importante é esse prêmio, num mundo em que a gente vive hoje. 

Dou os parabéns para cada um de vocês, mas também para a direção, para os pais, para os 

professores, parabéns pelo esforço de vocês. Muito obrigado. 

PRES. FABIANO ANDRÉ PICCOLI: Obrigado Vereador Diego Tormes que falou em 

nome do PSDB. Passados essa etapa da fala das bancadas, nós agradecemos a todos os 

Vereadores que fizeram uso da palavra, representando o seus partidos e seus colegas, e 

passamos a outorga do certificado de Estudante Destaque 2016. Aos nossos alunos que 

foram contemplados pelas suas notas, também as suas escolas, de imediato eu convido o 

nosso secretário Executivo o Duilus André Pigozzi a leitura da nominata dos alunos que 

serão agraciados com o Certificado Estudante Destaque 2016. Que conforme forem sendo 

chamados, venham até aqui a frente e vão receber um certificado e uma medalha de 

reconhecimento pelo desempenho. 

SECR. EXEC. DUILUS ANDRÉ PIGOZZI: Então vamos dar início a outorga do 

certificado Estudante Destaque 2016, onde os alunos receberão das mãos do Vereador 

Presidente desta Casa, Fabiano André Piccoli, o Certificado de Estudante Destaque 2016 e 

das mãos do nosso vice-Prefeito Pedro Evori Pedroso, uma medalha simbolizando a 

conquista do aluno. Escola Municipal Zelinda Rodolfo Pessin, Caroline de Souza 

Hohensee, Dávyts Ferreira dos Santos, Jamyle da Silva Polli, Mariana Moreira Lima. Estes 

foram os alunos classificados para Estudante Destaque da Escola Zelinda Rodolfo Pessin. 

Passamos a outorga da Escola Municipal João Grendene, Amanda Lopes Salamoni, Ana 

Geni Déca Kern, Antônio Henrique Ramos Stasiak, Eduarda Simões Reinaldo, Guilherme 

Bertoletti Allmer, Jade Vitória Moraes de Andrade, Joanna Lara Neis, Júlia Guedes 

Benvinda, Luís Gustavo Friedrich, Maria Luísa da Silva Souto, estes alunos da Escola 

Municipal João Grendene. Escola Municipal Oscar Bertoldo, Ana Laura Mancalossi. 

Escola Municipal Ilza Molina Martins, Poliana Antunes. Passamos agora aos alunos da 

Escola Municipal João XXIII, Bruna Augustin dos Santos, Caroline Conte Ceccato, 

Gabriel Zanella, Júlia Lazzari, Karina Callegari, Luan Crócoli, Luísa Zamboni, Marina 

Callegari Bristot, Natália Conte Ceccato, estes os alunos da Escola Municipal João XXIII. 

Passamos agora a nominata dos alunos Colégio Estadual Farroupilha, Bibiana de Souza 

Barbosa, Caroline Bertolini Soares, Gustavo Salla, João Guilherme da Silva, João Paulo 

Zatti Mopert, João Pedro de Almeida, João Vítor Weber, Laiana Kuczkowski, Lucas 

Wentz, Marcelo Augusto da Silva, Marcelo Bach Junior Matheus Cogo Benevides, estes os 

alunos que foram destaque no ano de 2016 e receberam os seus certificados, também as 

escolas receberão das mãos do nosso Presidente o Certificado de participação da Sessão do 

Estudante Destaque 2016. Então nós convidamos a Diretora Jaqueline de Albuquerque 

Borges Gonçalves e Simone Garcia do Conselho de Educação da Escola Municipal Zelinda 

Rodolfo Pessin, para receber o seu certificado. Convidamos para receber o Certificado da 

Escola Municipal João Grendene a Diretora Vanderlei Franceschetti Rapkewski, 

convidamos a diretora Cleonice Marilia Corteletti da Escola Municipal Oscar Bertholdo 

para receber o seu Certificado, recebe também a vice-diretora Rita Basso da Escola 

Municipal Ilza Molina Martins, da Escola Estadual Farroupilha, recebe a diretora Elesita 
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Mena Ferrari, da Escola Municipal Joao XXIII, recebe o certificado a diretora Simone 

Lovatel Marchet. Esses são os alunos agraciados nesta Sessão e as escolas participantes. 

Era isso Senhor Presidente. Vamos fazer a foto oficial, já que está todo mundo no palco. 

 

(FOTO OFICIAL) 

 

 

PRES. FABIANO ANDRÉ PICCOLI: Agradecemos aos alunos que receberam o 

destaque e damos sequência a essa Sessão Solene, mais alguns instantes nós já vamos 

encerrar, pedimos que todos os alunos retornem aos seus locais.  

 

(UM MINUTO PARA AS CRIANÇAS RETORNAREM AOS SEUS LUGARES.)  

 

PRES. FABIANO ANDRÉ PICCOLI: Dando sequência então a Nossa Sessão Solene, 

convidamos o professor Vinicius Grazziotin de Cesaro, Diretor Geral da Secretaria de 

Educação, que neste ato falará em nome da nossa Secretária Elaine Giuliatto. 

SR. VINICIUS GRAZZIOTIN DE CESARO: Boa noite é com muita alegria, muita 

honra e responsabilidade que venho à esta Casa representando a Secretária Elaine a 

Secretaria Municipal de Educação. Gostaria de cumprimentar inicialmente então o 

Presidente da Casa Fabiano André Piccoli e também a todos os Vereadores, Vereadora 

Eleonora, aos funcionários da Casa e a imprensa que sempre acompanha as nossas Sessões 

porque a Casa é do povo né? Eu gostaria dizer rapidamente que eu parabenizo hoje numa 

noite que é de muitos parabéns, muitas felicitações, muitas congratulações e a primeira 

felicitação que eu gostaria de dar é justamente para a Câmara de Vereadores Fabiano, 

porque nós sabemos que por vezes as Sessões Solenes, elas são cercadas às vezes de um 

pouco de preconceito, porque a Câmara para o seus trabalhos e pra quem está vindo aqui 

pela primeira vez, acredito que alguns de vocês estejam vivenciando todo esse ritual pela 

primeira vez, às vezes a gente acha que os Vereadores trabalham só na segunda na terça, 

naquele horário das seis até quando vai a Sessão, mas como alguns Vereadores já 

mencionaram aqui, eles fazem muitas reuniões durante o dia, participam de Comissões, 

existem Comissões específicas como foi falado aqui da educação, de obras, são várias 

Comissões que trabalham durante o dia, os Vereadores acompanham a redação de alguns 

Projetos, eles fazem reuniões com algumas instituições, comparecem a diversas conversas 

durante o dia para que possam na segunda-feira à noite debater aqui algumas de suas ideias 

e na terça então fazer a votação de alguns outros Projetos e a Câmara para em uma 

segunda-feira e abre a sua agenda para uma Sessão Solene. Qual é a importância disso? A 

primeira e mais óbvia, é claro, é para homenagear os estudantes, para falar bem da 

educação, para falar de coisas positivas, porque os nossos pensamentos eles geram 

sentimentos, quando nós temos sentimentos e pensamentos positivos, alegres isso se reflete 

nas nossas ações e consequentemente os resultados que atingiremos com elas. Então pra 

quem esteve aqui hoje à noite, eu queria dizer que a Câmara também colabora com o ato de 

educar, porque pra quem esteve aqui hoje à noite pela primeira, ou talvez por uma segunda 

ou terceira vez, toda vez que escutar a palavra “Vereadores, Sessão Solene, Estudante 

Destaque” vai ativar, vai iniciar lá no seu cérebro uma série de fatores que vão desencadear 

uma experiência muito mais rica daquela pessoa que ouve falar de Câmara de Vereadores, 

de debate, de Parlamento, de Casa do povo e nunca vivenciou isso, então a educação ela se 
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faz também na vivência das experiências, isso é importante para esses alunos, as 

comunidades, poder presenciar isso, poder viver isso. Nada é mais rico do que podemos 

viver e com isso nos engrandecermos como os Vereadores já mencionaram aqui. Tivemos 

diversos discursos aos quais eu me solidarizo e corroboro na nas ideias, muitas coisas que 

eu tinha pensado para falar hoje já foram ditas aqui e eu não quero ser repetitivo. Então eu 

queria deixar esse agradecimento à Casa por esse momento, é um gesto simples, é abrindo 

uma Sessão, é parando tudo que se está fazendo para homenagear e pra falar de coisas 

positivas que acontecem no nosso município e eu fico especialmente feliz por ver bastante 

alunos da rede municipal e quero cumprimentar rede estadual, porque todo nosso sistema 

aqui no município ele é muito bem representado e muito bem batalhado, agradeço também 

como já mencionei a imprensa, que faça uma boa divulgação desses alunos, desse 

momento que isso nos engrandece. Queria agradecer também cumprimentar nosso vice-

Prefeito que aqui representa o Prefeito Claiton, Pedro Evori Pedroso e em nome do Pedro e 

da Elaine fazer um pouquinho de agradecimento também ao Poder Executivo que não tem 

medido esforços para oferecer uma escolarização e uma escola pública de excelência para 

as pessoas que residem aqui no nosso município. Isso também está refletindo aqui nessa 

noite como o professor Vereador Diego, meu colega bem mencionou sobre a questão da 

representatividade. Então eu queria fazer um agradecimento Pedroso e dizer que o Governo 

tem sido comprometido nisso, tem investido muito, tem trabalhado muito e tem pensado 

cada vez mais na missão de uma das suas Secretarias que é oferecer escola pública, 

escolarização para população, mas escolarização de excelência. Quero cumprimentar 

também a Deise Noro, Presidente do Conselho Municipal de Educação, eu vi que a Beatriz 

do SISMUF estava por aqui também, nossa Presidente do Sindicato dos Servidores 

Municipais, que representa toda essa outra parte que também está de parabéns nessa noite, 

que são as equipes diretivas, que são como já foi falado por vários Vereadores aqui a 

importância de todo o complexo que envolve a educação, desde aquele que fornece o 

transporte, quem pensa na merenda, quem deixa a escola limpinha, quem embeleza a sala 

de aula, os professores que além de todo seu fazer pedagógico do dia a dia aderem a 

Projetos e programas que aparecem na escola e são esses programas e Projetos que fazem 

com que os alunos possam deixar aflorar o que eles têm de melhor na suas habilidades que 

às vezes intrinsecamente estão lá guardadas esperando o momento para desabrochar. Então 

os nossos professores têm uma parte muito importante nessa conquista. Não poderíamos 

deixar também de parabenizar os pais e estar aqui hoje é uma honra muito grande e 

também muito bom estar aqui, digo isso pessoalmente, porque em uma cidade do tamanho 

de Farroupilha ainda é possível conhecer muitas dessas pessoas que fazem educação e 

muitas dessas pessoas que estão atuando na comunidade. Eu queria aqui fazer então, em 

nome dos pais, parabenizar a Marli e o Bebeto que são pais do Luís Gustavo, porque eu 

tenho o prazer de conhecer um pouco de algumas famílias, mais especificamente essa, mas 

eu quero estender a todos os pais, porque a gente sabe que são esses pais, esses 

responsáveis, tio, avó, irmão mais velho, Dindo, Dinda que é quem entrega para a 

comunidade um ser íntegro na sua provisão financeira, na sua provisão nutricional, na sua 

provisão emocional, social. Então todo esse aparato de coisas que os pais fazem para que o 

filho seja saudável e possa, como o Vereador Thiago bem falou, ser motivo de orgulho não 

só para os pais, mas para o município e para todos que ele representa. Gostaria de dizer 

também então ao Luís Gustavo que é um dos alunos que eu mais conheço aqui e posso 

dizer que é muito justa e merecida essa homenagem que todos os demais alunos que estão 
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aqui, tem alguns aí que já foram meus alunos e que também conheço, mas o Luís é um 

aluno que, e que pese o clichê que eu vou usar agora, a palavra aprendizagem que é o que 

eles mais fazem nessa palavra está escrito o que eles devem fazer e o que eles tem feito e é 

o motivo pelo qual eu gostaria de parabenizá-los, “aprendiz” “agem”, o aprendiz age, o 

aluno, a aluna, o estudante age, e ele aproveita as oportunidades, já foi muito dito que nós 

somos a terra das oportunidades, que o Brasil é o país do futuro e nós temos que aplaudir e 

agradecer a quem tem feito das oportunidades, tem agarrado ela com unhas e dentes e tem 

feito dela uma coisa maravilhosa. Então a gente sabe de todo esforço que tem da família, 

das equipes que trabalham com vocês, mas principalmente eu queria deixar na noite de 

hoje um muito obrigado por vocês visualizarem todo esse esforço que é feito para vocês e 

agarrarem isso com unhas e dentes e dizer “eu vou fazer o melhor que eu posso” e como o 

meu amigo da velha guarda, que me permite aqui né Vereador Alberto? Disse, não é uma 

questão de vencer, de ser melhor que um e que o outro, é ser melhor do que eu mesmo, é 

conseguir superar, é conseguir dar o melhor de mim e para isso a gente precisa de ação, e 

está lá de novo a palavra “aprendizagem”. Então gente, em nome da Secretária Elaine, e de 

toda Secretaria Municipal de Educação e aí representa todo esse pessoal envolvido, eu 

queria deixar assim, muito obrigado e esse parabéns especial para os alunos que tem agido, 

que tem feito valer a pena todo o esforço que a comunidade do município tem feito e que 

os nossos Vereadores aqui hoje estão a reverenciar os Estudantes Destaque 2016. Muito 

obrigado e boa noite. 

PRES. FABIANO ANDRÉ PICCOLI: Obrigado ao Professor Vinicius Grazziotin De 

Cesaro, e nesse momento com a nossa última fala da noite eu passo a palavra ao Vice-

Prefeito, Pedro Pedroso, que falará em nome do Prefeito Municipal Claiton Gonçalves. 

VICE-PREF. PEDRO PEDROSO: Prometo que vou ser bem rapidinho que está todo 

mundo morrendo de frio, louco para ir para casa. Presidente Fabiano Piccoli, que honra 

estar aqui contigo, Vereadores, colegas e eu sei o quanto é difícil ser um homem público na 

nossa função no momento em que a gente vive da história, no final de um ciclo, onde 

aflorou parece, às vezes chega a dar um desespero na gente parece que aflorou tudo que 

não presta. E veio à tona, mas é bom, diz que uma ferida só sara quando a gente tira o pus e 

a partir dali a coisa só melhora. Eu venho em nome do Prefeito Claiton Gonçalves, que está 

em Gramado, os municípios da região estão montando um grande projeto a exemplo do 

que existe na Santiago de Compostela que é os Caminhos de Caravaggio, que vai nos 

trazer muito turista, que vai fazer a volta por muitas cidades que vai dar aí, 200, 300 km 

gingando para trazer europeu para caminhar na nossa região, é uma coisa fantástica que 

está acontecendo, aí vai nos trazer muito dinheiro e muita gente para cá com esse Projeto 

que ele estão trabalhando lá. Eu ouvia atentamente o Salib e eu o chamo assim há muitos 

anos porque o Salib é um dos responsáveis por eu estar aqui, nesse por eu viver em 

Farroupilha o Vereador Tadeu Salib ele falava com ternura de um homem vivido 

experiente, com a ternura de um avô, eu vi o Vereador Jorge, Vereador Jorge Cenci na sua 

simplicidade de homem de comunidade e o Vereador Jorge falava cuidadosamente da 

alegria e da importância de vocês estarem aqui. O Fabiano Presidente um homem estudado, 

menino com muito conhecimento e eu chamo de menino porque sou bem mais velha que 

ele Presidente Fabiano falou de Paulo Freire, um dos maiores educadores da nossa época e 

Paulo Freire dizia aquele nosso os seres inacabados e somos aprendemos o tempo inteiro. 

Vereador Professor Sandro e olha quantos professores nós temos aqui, falávamos de 

quanto é difícil ser professor, numa época em que uma família terceirizam muito seus 
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filhos, a gente sabe disso, cada vez mais, eu acho que esse é o grande desafio, dos novos 

tempos nosso, vamos ter que ver de a família, de ser mais família,  e depender menos do 

estado, importante raciocínio do  Professor Sandro, Vereador Thiago, um médico, falou da 

sua experiência pessoal, falou da sua luta, dedicação, para ser médico, falou do IDESE, que 

Farroupilha subiu 100 posições, Farroupilha vem num crescente na educação, que é algo 

espantoso, não é eu e o  Prefeito Claiton, vem de antes e todo mundo vem fazendo e vem 

fazendo muito, a gente evoluiu muito, meu afilhado Vereador Tiago Ilha, é meu afilhado, 

porque eu sou padrinho de casamento desse menino, falou de esperança, de orgulho, de 

futuro, de ternura, menino bom, fala de coisas boas. O Vereador Alberto Maioli, na sua 

maturidade de homem simples, falou de muitas coisas, mas falou do orgulho de formar 

uma filha médica, é um Desafio Vereador Alberto Maioli, não é para qualquer um, fico 

muito feliz que tu tenhas formado a tua filha, que ela possa te dar toda a alegria que um pai 

merece. O Vereador Professor Diego, foi meu aluno também, o Vereador Diego, que foi 

diretor do Conselho Municipal a exemplo da Deise que está aqui nos acompanhando, a 

Deise que dirige o Conselho, que fez um trabalho, que faz um trabalho muito bom há 

muitos anos, falou da importância da representatividade, falou da Malala, da moça que 

representa a esperança no mundo arcaico, que ainda é uma das partes do mundo. Mas o 

Vereador Diego falou mais, falou dos privilégios que nós temos na nossa cidade, na nossa 

região, eu estive, Vereador Diego, em Campina Grande, agora, estive de folga e comprei 

uma passagem para mim e para minha esposa e fomos dançar o São João em Campina 

Grande, lá na Paraíba e alugamos um carro e fomos até Caruaru em Pernambuco, passa por 

uma região, pelo Cariri, uma região  que há 7 anos não cai um pingo d’água, que só tem os 

cactos e uma árvore espinhosa, verde, que todo resto é cor de barro e aquele povo busca 

água com jegue de longe, nos açudes de agua suja. Aquelas crianças se alimentam mal e os 

animais só comem casca de madeira, eu penso na alegria que é de viver no lugar em que 

vivemos, na alegria que é poder ajudar administrar um município lindo, que nem é o nosso 

município, nós viemos evoluindo, vocês prestaram atenção na evolução que a gente tem na 

educação. Nós aqui, depois que eu e o Prefeito Claiton pegamos, demos continuidade a 

muitas coisas e incrementamos outras, nós recebemos todos os nonos anos, nós arranjamos 

sala de aula, professores, tudo para os nonos anos, mil alunos, mais de mil alunos. Nós 

implementamos 1/3 de folga, ao professor de preparo aula, por professor, que é uma 

determinação do piso do professor, que era o seu direito e nós incrementamos isso para 

que? Para que o professor se atualize, para que o professor seja melhor, para que teu filho, 

para que nossas crianças tenham uma educação melhor. Nós já colocamos todas as crianças 

de 3, 4, e 5 anos, 100% delas na Pré escola, nós saímos de 181 crianças gratuita em 

Educação infantil para 1300 crianças gratuitas. Contratamos muitos professores, hoje nós 

temos mais de 9.000 alunos na rede municipal, 956 profissionais, entre professores, 

pessoas que faz a faxina, a merenda, auxiliares, nós temos 956 profissionais trabalhando 

com os alunos, nós transportamos 2.500 crianças diariamente, nós alimentamos, nós 

município, 174.400 refeições por mês, nós possuímos e estamos vivendo num oásis, num 

lugar lindo que pode e tem que melhorar. Mas que é um lugar abençoado por DEUS, eu 

agradeço muito a presença de vocês, me honra muito estar aqui representando o Prefeito 

Claiton e dizer para vocês que tenho orgulho demais do trabalho que cada professor faz, 

que cada diretor faz, que cada um de vocês como pais de vossa responsabilidade com 

vossos filhos eu sinto orgulho, porque eu sei que teremos uma geração muito melhor. O 

que o Vereador Alberto Maioli falava, ele falava com simplicidade, ele disse: “como era 
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difícil, eu tive que parar para trabalhar,” é verdade, a nossa geração, eu sou um pouco mais 

novo que o Vereador Alberto, a nossa geração, eu aos 12 anos a coisa mais moderna que 

chegou às minhas mãos era uma enxada com o cabo torneado, só eu tinha aquela enxada 

com o cabo torneado, ninguém tinha, todo mundo tirava um pau no mato para botar na 

enxada, eu tinha uma enxada de cabo torneado, meu pai me deu, que era para me incentivar 

a trabalhar, as enxadas eram redondas de tanto a gente capinar milho e feijão nas roças de 

pedra, que difícil que foi. Muitos de vocês que são pais hoje aqui, tiveram vossos pais na 

roça, e muitos de vocês estiveram na roça, nossos filhos são reis, se vestem bem, comem 

bem, tem de tudo, não tenham medo de ser exigentes com eles, quem manda em vossos 

filhos são vocês, eles não mandam em nós, eles aprendem com nós, lembrem sempre disso. 

Que DEUS vos abençoe sempre, parabéns gurizada, vocês estão aqui porque merecem, 

porque vossos mestres os escolheram, um abraço a todos. Muito obrigado. 

PRES. FABIANO ANDRÉ PICCOLI: Gostaríamos de agradecer a presença de todos, 

todos os pais, professores, alunos, direção escolar, Conselho Municipal de Educação, 

através da Professora Deise, principalmente aos homenageados dessa noite. Agradecer a 

presença do nosso Vice-Prefeito, Pedro Pedroso, aos Estudantes Destaque e a todos que 

estiveram aqui nessa noite, imprensa, Senhoras, Senhores, reforçamos o convite para as 

escolas, que já estão abertas as inscrições para o Vereador Por Um Dia, que acontecerá em 

outubro, então as escolas interessadas podem procurar a Câmara Municipal para fazer as 

inscrições. Lembramos a todos que todas as segundas e terças-feiras nós temos as Sessões 

da Câmara de Vereadores, sempre ás 18h, sintam-se todos convidados, para estar presente. 

Nada mais a ser tratado nessa noite, novamente agradecemos a presença de todos e declaro 

em nome de DEUS encerrados os trabalhos dessa presente Sessão, uma boa noite a todos, 

boa semana e fiquem com DEUS. 
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