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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, Jonas Tomazini, Jorge Cenci José Mário Bellaver, 

Josué Paese Filho, Odair José Sobierai, Raul Herpich, Sandro Trevisan, Tadeu Salib 

dos Santos, Tiago Ilha. Thiago Brunet. 

 

PRES. FABIANO ANDRÉ PICCOLI: Boa noite a todos e a todas. Invocando o nome de 

DEUS declaro abertos os trabalhos desta Sessão Solene Comemorativa aos 50 anos de 

fundação da Universidade de Caxias do Sul. Inicialmente a Câmara de Vereadores 

agradece a presença de todos e saúda as seguintes autoridades aqui presentes, nosso 

Prefeito Municipal Claiton Gonçalves, Magnífico Reitor da Universidade de Caxias do 

Sul, Professor Evaldo Antônio Kuiava, a Diretora do Campus Universitário de Farroupilha, 

Professora Mestre Fernanda Maria Franceschini Schimitz, aos Secretários Municipais 

Vandré Fardin, Roque Severgnini, Fernando Silvestrin, ao Capitão Tonatto representando 

nosso 36º BPM, Dr. Maurício Bianchi Presidente do Conselho de Administração da nossa 

CICS, aos professores, a Professora Nilda Stecanela que é Pró-Reitora de graduação e 

pesquisa, o Professor Roberto Vitório Boniatti, Coordenador da Assessoria de 

Planejamento, meu querido amigo Celso Ferrarini, ex Diretor do nosso Campus e 

Coordenador de relações com o mercado, Coordenador do curso de Administração aqui do 

campus de Farroupilha, o Professor Rodrigo Guerra, o Coordenador do Curso de Ciências 

Contábeis, Professor Roberto Biazio, funcionários da UCS, alunos, ex alunos, comunidade 

que prestigia esta Sessão Solene, imprensa, Senhoras e Senhores. De imediato convidamos 

para que façam parte da Mesa o Excelentíssimo Sr. Prefeito Municipal Dr. Claiton 

Gonçalves e o Magnífico Reitor da Universidade de Caxias do Sul, Dr. Evaldo Antônio 

Kuiava. Nessa noite um Vereador por bancada falará de 3 a 5 minutos e representando os 

dois Vereadores proponentes dessa cerimônia o Vereador Raul Herpich, após teremos a 

fala do Professor Dr. Evaldo e finalizamos com o nosso prefeito Claiton Gonçalves. Antes 

de iniciarmos as homenagens, peço a nossa mesa de som que rode o vídeo institucional da 

nossa querida UCS.(EXIBIÇÃO DE VÍDEO) Iniciamos a nossa etapa de homenagens 

convidando o Vereador Raul Herpich, que falará em nome da Câmara Municipal de 

Vereadores, foi apresentado então o Requerimento aprovado por unanimidade por todos os 

Vereadores e essa homenagem ela é sina de reconhecimento de todos esses 15 Vereadores 

que foram eleitos pelo povo em prol Professor, da nossa UCS. Vereador Raul.  

VER. RAUL HERPICH: Ilustríssimo Senhor Presidente do Legislativo Fabiano André 

Piccoli, Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal Dr. Claiton Gonçalves, Excelentíssimos 

Senhores Vereadores, Vereadora, Magnífico Reitor da Universidade Evaldo Antônio 

Kuiava, Secretários Municipais, Diretores, alunos e ex-alunos, representantes da imprensa 

e público em geral, sejam bem-vindos. Gostaria inicialmente de fazer uma pequena 

menção a todos os ex Reitores da Universidade de Caxias do Sul desde a sua fundação dos 

50 anos. Virvi Ramos, Sérgio Almeida de Figueiredo, Airton Santos Vargas, Abrelino 

Vicente Vasata, João Luiz de Morais, Ruy Pauletti, Luiz Antônio Rizzon, Isidoro Zorzi e 

agora o Magnífico Reitor Evaldo Antônio Kuiava. Também mencionar, acho que é 

importante falar dos nossos Diretores, da nossa parte que cabe a Farroupilha. Então os 
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Diretores do núcleo, primeiro o Professor Raul Bampi, o Celso Ferrarini, na época que foi 

transformado Campus, e a Diretora do nosso Campus da UCS Farroupilha a Diretora 

Fernanda Maria Franceschini Schimitz. É uma satisfação muito grande tê-la aqui na nossa 

Casa e dizer também que eu representei essa Casa Legislativa na sua posse, muito 

concorrida e também cumprimentar a nossa Diretora do nosso Campus aqui de Farroupilha 

a Fernanda, tanto tempo que a gente conviveu junto com sua Família, seu pai Luis, a 

sempre animada mãe, os manos Luís e Fran, então é sempre bom Magnífico Reitor, sempre 

bom ter no local, gente que conhece a aldeia, assim como o ditado. Então nós tivemos com 

o Raul sucesso, com o Ferrarini, que não é farroupilhense, mas ali do lado Flores da 

Cunha, quase que adotamos ele como farroupilhense e agora então a Fernanda. Então é um 

prazer muito grande hoje fazer essa homenagem a UCS pelos 50 anos. Nesta noite tenho a 

honra de ser o portador dos mais sinceros votos em nome do Poder Legislativo Municipal, 

nesta Sessão Solene em que homenageamos os 50 anos de atividades da Universidade de 

Caxias do Sul, junto eu trago o abraço dos nossos Vereadores da nossa bancada, do 

Vereador Aldir Toffanin e Dr. Thiago Brunet que fazem parte da bancada do PDT, na qual 

eu estou representando. Também dizer que essa proposição foi deste Vereador e também 

do Presidente Fabiano André Piccoli, quando a gente montou essa homenagem. A UCS 

possui atualmente 77 cursos de graduação, 15 Programas de Pós-Graduação Stricto Sensu 

com 16 Mestrados e 8 Doutorados, 977 Professores titulados, 86% com título de mestre e 

doutor, 759 salas de aula, 12 bibliotecas. Estes números traduzem a trajetória brilhante e 

pujante, sempre comprometida com o desenvolvimento social, sendo indispensável para o 

desenvolvimento do conhecimento. Os princípios e valores que norteiam a instituição, 

juntamente com a excelência do ensino, puseram a UCS entre as melhores universidades 

do país, consolidando-se no panorama nacional e internacional. Meu desejo, e dos meus 

colegas Vereadores também seja, é que a UCS continue buscando a excelência e ser 

referência na área, que continue expandindo seus programas de ensino. Devemos salientar 

que ao longo destas cinco décadas, foram formados entre os cursos de graduação e pós-

graduação, em torno de 100 mil alunos, então muito do que o Rio Grande do Sul e a Serra 

são hoje, deve-se a UCS, pois sempre contribuiu com nosso Estado. Podemos ilustrar toda 

trajetória de sucesso, vemos hoje a UCS com campus em nove cidades, cobrindo 70 

municípios que somam mais de 1 milhão de habitantes. Dizer também que é a mais antiga 

instituição de ensino superior da região e faz parte de milhares de pessoas, inclusive a 

minha, pois sou graduado em Direito pela UCS. Além dos Campus de Caxias do Sul, vale 

destacar a unidade aqui de Farroupilha, na cidade de Bento Gonçalves, Vacaria, Canela, 

Guaporé, Nova Prata, São Sebastião do Caí, ressaltando sua tradição na qualidade do 

ensino. A universidade se destaca na formação de profissionais que tem a possibilidade de 

aperfeiçoar sua formação nos programas de pós-graduação especialização, MBA, 

Mestrados, doutorados, oferecidos na instituição em diferentes áreas. É preciso reconhecer 

e valorizar a instituição e fazer um agradecimento especial a todos e a todas que de alguma 

forma contribuíram na sua trajetória nesse meio século de atividade no foco do 

conhecimento. A UCS representa tradição representa tradição e comprometimento com a 

excelência acadêmica e se destaca como um importante agente de desenvolvimento 

voltado à cultura, a inovação cientifica e tecnologia. Esse papel da instituição de ensino 

que a UCS evidencia o compromisso da educação superior com a construção de uma 

sociedade mais justa, solidária e desta forma mais democrática, está diretamente ligado ao 

processo de produção e socialização do conhecimento. O reconhecimento de sua inovação 
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e qualidade de ensino na pesquisa e extensão ao longo dos anos destaca a UCS como 

referência e nos mostra cada vez mais que a educação e o conhecimento são fatores que 

impulsionam o crescimento e o desenvolvimento da nossa região. Ela é formadora de 

homens e mulheres capacitados em missão empreendedora, responsáveis para licenciar 

ideias e colocá-las em pratica. Nessa noite especial nossos cumprimentos a instituição que 

tem história e está inserida não apenas na comunidade acadêmica, mas no dia a dia da 

construção de um completo cenário socioeconômico e cultural. Magnífico Reitor, em 1993 

quando o atual Prefeito de Farroupilha era o Paulo Roberto Dalzochio, estive lá como 

Secretário de Finanças e a gente gostava de números, então a gente foi pesquisar essas 

questões e vimos que nós estávamos naquela oportunidade como o 11º município em 

retorno, em arrecadação. E vimos que, conhecendo o Prefeito daquela oportunidade, que os 

10 municípios na nossa frente, 9 tinham universidades, Farroupilha não tinha era POA, São 

Leopoldo, Novo Hamburgo, Caxias do Sul, Pelotas, Rio Grande, Santa Maria, Passo Fundo 

e esses eram os 9 municípios que estavam na nossa frente, só não tinha universidade e na 

nossa frente era o município de Triunfo em função do polo petroquímico, que tinha uma 

arrecadação grande, mas os 9 municípios que estavam na nossa frente, todos tinham 

universidade. Isso eu levei a conhecimento do Prefeito naquela oportunidade da 

importância de uma universidade para o desenvolvimento de pessoas e tecnologias, foi 

então quando surgiu a ideia de trazer então um núcleo para Farroupilha e foi naquela 

oportunidade, naquela administração do Paulo Roberto Dalzochio que foi então instituído o 

núcleo de Farroupilha. Então eu lembro com muita alegria, porque a gente participou desse 

processo como Secretário de finanças naquela oportunidade e vimos que os municípios que 

realmente se desenvolviam mais eram os de universidades e hoje Farroupilha está nesse 

contexto. Parabéns Magnífico Reitor, Evaldo Kuiava, aos professores, colaboradores, 

alunos e todos os envolvidos nessa trajetória de conquistas e sucesso e em nome da 

bancada do PDT, nós ficamos muito honrados em fazer parte dessa homenagem, essa 

homenagem é para a universidade por fazer 50 anos e pelo trabalho que é prestado à 

comunidade, pelo nível de ensino superior de nossa região, que se espalha por todo Brasil 

profissionais de alto nível. Encerrando a minha fala, tenho certeza que o Rio Grande do Sul 

e o Brasil, têm orgulho do trabalho prestado ao longo destes 50 anos. Parabéns a UCS, 

parabéns Campus de Farroupilha e a todos envolvidos pela trajetória ao longo dos anos e 

muito obrigado por tudo. Boa noite. 

PRES. FABIANO ANDRÉ PICCOLI: Obrigado Vereador Raul Herpich. Convido o 

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

Vereador Sandro Trevisan. 

VER. SANDRO TREVISAN: Boa noite Senhor Presidente, Senhores Vereadores, queria 

saudar o Prefeito Municipal Claiton Gonçalves, o Reitor Evaldo Antônio Kuiava, saudando 

o Diretor saúdo os demais representantes da UCS que estão aqui presentes, saudar os 

Secretários Municipais Fernando Silvestrin, Roque Severgnini, Vandré Fardin e Sedinei 

Catafesta que estão aqui presentes hoje, Capitão Tonatto e demais pessoas que ocupam 

hoje a Casa junto com a imprensa e falar dos 50 anos, 50 anos não é uma quantidade de 

tempo que a gente pode desprezar, é uma quantidade bem significativa de tempo, se 

formos analisar a nossa vida é uma fração bem significativa na nossa vida e muitas pessoas 

nem chegam a viver essa quantidade de tempo. A UCS completa 50 anos. Alguns fatos 

interessantes que se dão em razão disso é como eu vivo em sala der aula e faço então 

algumas analogias, uma das analogias que faço é em função de um aluno lá, olhando para 
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mim quando eu trabalhava com física e dizendo: “professor, quando eu vou utilizar isso? ” 

Algumas vezes os Senhores ouviram isso também? E daí olhando para ele e percebendo 

que ele tinha uns óculos de espessura significativa, fiz a pergunta: “se tirar os óculos, você 

enxerga alguma coisa? ” “Não professor, eu sem os óculos sou praticamente cego” pois 

bem, como é que vão entender que colocando esse tipo de lente na frente de um óculo ele 

vai conseguir fazer com que a luz que passa ali faça uma curva e consiga entrar no seu olho 

de maneira adequada, atingindo a retina, a parte traseira do olho, fazendo com que lá se 

forme a imagem, pois ela precisa ser formada lá atrás. Então todos esses desvios precisam 

de uma quantidade imensa de estudo. Na ciência, na biologia, na medicina, esses estudos 

vêm se fazendo, vem se montando, se formando, com o passar do tempo, daí a gente 

entende a importância, a significância que exige uma universidade como a UCS. Que 

consegue fazer com que as pessoas da nossa região consigam ter esse conhecimento e 

através desse conhecimento que ela tem, elas consigam sim daí em diante fazer com que as 

coisas aconteçam. Outro exemplo, outra analogia que dou em função disso e friso a 

importância das universidades como a UCS, é o fato de que se nós não utilizarmos desses 

estudos para evoluirmos, tanto como seres capitalistas, como uma região capitalista, pois 

se não tivermos tecnologias novas, nossos produtos não ficam mais atraentes, sei lá, se 

formos filosofar aqui a respeito do quão importante é, poderíamos ficar a noite inteira 

filosofando sobre esse assunto, porém, nesse sistema capitalista a gente tem sim que ser 

concretivo, a gente tem sim que ter tecnologias, a gente tem que ter desenvolvimento e na 

parte humana também. Então a UCS, olhando, eu digo, que bom que a nossa região possui 

a UCS há 50 anos, pois o desenvolvimento que aqui se encontra, que hoje nós temos aqui 

na região se deve sim em grande parte a UCS. Sem me estender mais tanto tempo, eu 

gostaria de deixar aqui claro da importância de outras entidades também desse gabarito e a 

importância que a UCS sempre teve na nossa região, pois o conhecimento, o 

desenvolvimento cientifico, eles são necessários para a nossa sobrevivência e sempre friso 

isso, se a nossa sociedade não tivesse tecnologias, não tivesse o desenvolvimento 

tecnológico e humano, a sociedade que existe hoje no planeta, essa quantidade de pessoas 

não poderiam existir, por uma simples questão lógica. Então eu queria parabenizar a UCS 

pelos 50 anos, parabenizar vocês que estão aqui, que representam a cidade, os 38 mil 

alunos que fazem parte dessa UCS e que vão continuar levando adiante esse 

desenvolvimento tanto cultural, como tecnológico e social. Muito obrigado. Boa noite. 

PRES. FABIANO ANDRÉ PICCOLI: Obrigado Vereador Sandro Trevisan. Convido o 

Partido Republicano Brasileiro – PRB para que faça uso da Tribuna. Com a palavra o 

Vereador Tiago Ilha. 

VER. TIAGO ILHA: Senhor Presidente, caros colegas Vereadores, Vereadora, gostaria 

de cumprimentar de forma carinhosa o nosso Prefeito Municipal Claiton Gonçalves, que 

muito honra esse Parlamento com a sua presença, na pessoa do Prefeito quero 

cumprimentar toda a sua equipe, todos os Secretários Municipais aqui presentes, 

cumprimentar de forma carinhosa os amigos e colegas da imprensa, de forma também 

bastante especial o nosso Magnífico Dr. Evaldo Antônio Kuiava, Reitor da UCS e na sua 

pessoa a todas as pessoas que acompanham aqui e formam também a diretoria inclusive do 

nosso campus de Farroupilha a Professora Mestre Fernanda Maria Franceschini Schimitz e 

em especial ao meu amigo Celso Ferrarini, que dividimos bons anos de trabalho na cidade 

de Flores da Cunha, quando lá estivemos junto ao Executivo Municipal. Eu quero falar da 

UCS e peço aqui licença ao nosso Reitor para falar também da minha Universidade, desses 
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50 anos entre os dois cursos, foram 5 anos aproximadamente visitando essa Universidade e 

hoje pensava em o que trazer e dividir com cada um de vocês e eu disse “eu vou tentar 

dividir um pouco do que ficou marcado na minha memória, no meu coração e nas minhas 

lembranças”. Cada canto dessa Universidade, seja do campus Farroupilha, principalmente 

do campus de Caxias do Sul, eu me lembro de um ensinamento, de uma história que me 

apaixonava a cada dia, de histórias que ouvia na visão dos meus professores e através dessa 

visão eu aprendia uma lição a cada dia que se passava. Como não lembrar do meu sempre 

amigo e professor Paulo Périco, hoje é meu colega Vereador, veja só nosso destino, de 

Caxias do Sul, a minha querida professora Maria Goret, meu querido professor Gilmar 

Giani e veja que passa o tempo e eu consigo lembrar deles como se fosse hoje e que tivesse 

ontem saído da sala de aula, porque era mais do que ensino Celso, eram histórias de vida, 

era passar a emoção, era mostrar Reitor que a capacidade está dentro de cada um, era 

mostrar que lutando e persistindo a gente encontra todas as saídas da vida e que o sucesso 

depende da nossa dedicação. Eu aprendi na UCS Reitor, que sempre que a gente puder nos 

dar as mãos, enxergar exemplos positivos e ter a força de vontade, porque lá apenas vem o 

conhecimento, depois do conhecimento vem a nossa curiosidade, vem a nossa 

determinação e a nossa vontade de buscar cada vez mais e inclusive por pouco e por 

problemas de compromisso pessoal que não ingressei já no próximo semestre no curso de 

mestrado em Administração que é o meu próximo passo, mas certamente é um projeto que 

logo, logo devo realizar e vai ser na UCS que eu vou encontrar, porque lá eu tenho as 

minhas raízes, lá que eu me identifico e a poucos dias atrás eu passava pela UCS e me via 

na lembrança, um cantinho muito especial, que quando você chega na primeira entrada da 

UCS, ao lado direito tem, hoje o lugar onde que os professores se encontram, um lugar 

com muitas árvores, plantas e lá tinha uma arvore que eu chamava de minha, porque 

naquela árvore muitas vezes eu sentei, bati cabeça e lia e era prova, era trabalho, era 

encontro e lá marcou profundamente. Então toda vez que eu passo com o meu carro na 

frente da UCS eu visualizo essa árvore e me passa um sentimento de saudosismo que 

completa o meu pensamento e me mostra que esses 50 anos só são o inicio do que está por 

vir e eu quero que leve o meu abraço como ex aluno, como Vereador e também como 

parceiro da UCS, para que a gente possa construir junto os próximos 50 anos dessa 

universidade que é nossa, que tem um pouco de cada um, que tem um pouco de cada 

história. Em nome do PRB, gostáramos de dar os parabéns aos 50 anos e que venham 

muitos outros 50 anos e que a gente possa continuar se orgulhando da UCS. Meu muito 

obrigado a todos. 

PRES. FABIANO ANDRÉ PICCOLI: Obrigado Vereador Tiago Ilha. Convido o Partido 

da Rede Sustentabilidade para que faça uso da Tribuna. Com a palavra o Vereador Alberto 

Maioli. 

VER. ALBERTO MAIOLI: Senhor Presidente, Senhores Vereadores, uma saudação 

muito especial ao nosso Prefeito Municipal, cumprimentar o Reitor da Universidade de 

Caxias do Sul, Fernanda Reitora da UCS Farroupilha, Celso Ferrarini, e tem mais uma 

pessoa que eu quero ter o privilégio de falar só no fim do meu pronunciamento. Eu quero 

cumprimentar o pessoal da BM, demais pessoas que estão aqui presentes, Secretários 

Municipais, imprensa, enfim todas as pessoas que se encontram aqui nesse Poder 

Legislativo. A UCS 50 anos, criada em 1967, a UCS é a mais antiga Instituição de Ensino 

Superior da região e foi construída pelo esforço coletivo da comunidade. UCS formou mais 

de 100 mil pessoas, ajudando a transformar projetos de vida, carreiras e empreendimentos 
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em conquistas. Definitivamente, um grande formador de opiniões espalhado pela região 

fortalecendo em primeiro lugar seu quadro de funcionários, onde a formação dos 

professores dará respaldo para a qualidade dos resultados alcançados nos trabalhos com os 

alunos. Uma Universidade voltada a toda a sociedade, atendendo as mais diversas 

necessidades da comunidade, com cursos diversificados, programas de extensão, atividades 

múltiplas que integram toda a sociedade. Nem só de formação a universidade vive, mas 

também de atividades que proporcionam qualidade de vida aos alunos e usuários dos 

campus espalhados pela região, que são eles: Caxias do Sul, Bento Gonçalves, Vacaria, 

São Sebastião do Caí, Canela, Farroupilha, claro, Guaporé, Nova Prata. É certamente um 

espaço de conhecimento, qualidade de vida e de inovação, pois a todo instante está 

melhorando e ampliando suas atividades, vislumbrando estar inserida no presente e 

olhando para o futuro que virá. A história já mostrou através de seu passado de construção 

e qualificações constantes que esse é o caminho para o futuro. Eu não poderia aqui nesse 

momento de deixar de falar de uma pessoa muito querida, que eu tive o privilégio de viajar 

para a Itália e junto com o Roberto Vitório Boniatti e o Lovatel, Boniatti faz parte da UCS 

e muito bem me lembro que eu não tive o privilégio de poder estudar eu apenas estou 

formado na 4ª série primária, mas eu tenho a formação de um trabalho muito especificado 

na atividade da fruticultura e naquela viagem para a Itália, junto com o seu Boniatti e o 

Lovatel, eu disse para eles “gente a UCS, uma Universidade tão grande, tão bonita, eu acho 

que a gente não tem ainda o ensino de engenheiro agrônomo” aonde eu tenho aqui a alegria 

de dizer que neste momento, logo em seguida colocaram o curso de engenheiro agrônomo 

e eu tive o privilégio de formar um filho meu na UCS como engenheiro agrônomo. Encerro 

a minha fala; Com toda sinceridade; Eu olhando para vocês; Me sinto bem a vontade; E 

que DEUS sempre abençoes; Esta querida Universidade. Muito obrigado. 

PRES. FABIANO ANDRÉ PICCOLI: Obrigado Vereador Alberto Maioli. Convido o 

Partido Progressista – PP para que faça uso da Tribuna. Com a palavra o Vereador Tadeu 

Salib dos Santos. 

VER.TADEU SALIB DOS SANTOS: Excelentíssimo Senhor Presidente deste Poder 

Legislativo Fabiano André Piccoli, Senhor Prefeito Municipal de Farroupilha Dr. Claiton 

Gonçalves, quero saudar também o Sr. Evaldo Antônio Kuiava Magnífico Reitor Da UCS, 

quero saudar a Diretora do Campus Universitário de Farroupilha Professora Fernanda 

Maria Franceschini Schimitz, colegas Vereadores e Vereadora, Senhores Secretários 

Municipais, Senhores da imprensa. Senhoras e Senhores. Agradeço a Inicialmente ao meu 

colega de bancada Vereador Josué Paese Filho, o Kiko, pela oportunidade de ocupar esta 

Tribuna, representando o Partido Progressista, nesta Sessão em homenagem aos 50 anos de 

fundação da Universidade de Caxias do Sul. Esta é uma homenagem pelo trabalho prestado 

à comunidade, pela qualificação do ensino superior na nossa região. A UCS contribuiu de 

forma decisiva para Caxias e região tornarem-se referência de desenvolvimento para o 

país. A UCS cumpre um importante papel na formação de profissionais, e tem grande 

espaço na história da nossa gente, agregando conhecimento e inserindo pessoas capacitadas 

no mercado de trabalho, a UCS é um patrimônio da comunidade precisamos juntos zelar 

por sua continuidade. Essa é uma Universidade que realmente se importa com o verdadeiro 

processo de aprendizagem, que tem por objetivo incentivar o aluno a compreender o 

mundo à sua volta e torná-lo capaz de fazer mais coisas nele, e assim contribuir para que 

ambos sejam mudados para melhor. Desejo que nunca percam a garra e a coragem, pois a 

melhor maneira de ensinar já criada no mundo. Que a formação superior da UCS continue 
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sendo destaque e referência, para que possam ainda por muitos anos através do 

conhecimento contribuir e assegurar uma maior qualidade de vida a toda nossa 

comunidade. Vereador Alberto, me espelhando no seu pronunciamento aqui, quero dizer 

ao Magnífico Reitor que eu venho de uma descendência de campo, pessoas humildes, que 

aprenderam muito a dar valor ao trabalho e ao conhecimento. Quero dizer ao Senhor que a 

UCS foi minha parceira nos 3 sonhos de consumo da minha vida. Quero dizer ao Senhor 

que o meu primeiro sonho de consumo está formada em Direito pela UCS, 

CONTINUAÇÃO 

VER. TADEU SALIB DOS SANTOS: O meu segundo sonho de consumo, está formada 

em Pedagogia pela UCS e o meu terceiro sonho de consumo está forma em Fisioterapia 

pela UCS. Quero dizer ao Senhor que quando a gente não tem as oportunidades, sonhamos 

em dar aos nossos filhos aquilo que seria o nosso sonho, quando somos pais, e vemos nos 

nossos filhos uma razão para acreditar no amanhã melhor, eu quero dizer que a 

Universidade está inserida também no nosso sonho. É uma que nos ajuda por completo a 

formar o verdadeiro cidadão através do ensinamento, procuramos é claro dar aos nossos 

filhos a educação, mas a formação cabe aos Senhores, peço nesse momento, que DEUS, 

abençoe cada um da Universidade em Caxias do Sul, seja nos campos, para que eles 

possam alimentar os sonhos de nós pais, digo na minha simplicidade de trabalhador de 

iniciativa privada, que me privei de muitas situações, mas realizei os meus sonhos de 

consumo graças a UCS, que deu inclusive emprego para uma das minhas filhas para poder 

terminar o seu ensino superior, muito obrigado. Parabéns, por terem chegado até aqui e os 

meus votos de muita felicidade, trabalho e sucesso nos desafios que estão por vir. Muito 

obrigado. 

PRES. FABIANO ANDRÉ PICCOLI: Obrigado Vereador Tadeu Salib dos Santos. 

Convido a Vereadora Eleonora Broilo, que falará em nome do Partido do Movimento 

Democrático Brasileiro- PMDB. 

VER. ELEONORA BROILO: Excelentíssimo Senhor Presidente da Câmara de 

Vereadores Fabiano André Piccoli e na sua pessoa cumprimento os demais Vereadores, 

Excelentíssimo Sr. Prefeito Municipal de Farroupilha Dr. Claiton Gonçalves, Magnifico 

Reitor Professor Evaldo Antônio Kuiava, Excelentíssima Diretora do Campus 

Universitário de Farroupilha, Professora, Mestra, Fernanda Maria Franceschini Schimitz, 

Secretários Municipais, Dr. Mauricio Bianchi e na sua pessoa, cumprimento todos os 

Presidente e representantes de entidades aqui presentes, Capitão Tonatto, representando o 

36° BPM, professores, alunos, convidados imprensa e demais pessoas presentes nessa 

Casa. Inicialmente agradeço aos meus colegas de bancada do PMDB, Vereador Arielson 

Arsego, Vereador Jorge Cenci, Vereador José Mário Bellaver, e Vereador Jonas Tomazini, 

pela oportunidade e honra de representá-los nesta noite Solene, em que se parabeniza a 

Universidade de Caxias do Sul, pela passagem dos 50 anos de sua fundação. Muito há o 

que falar, sobre a instituição que iniciou pequena, mas com és no chão e com olhar no 

futuro. Mas o tempo é curto, curto para o tanto que há para se dizer, elogiar, parabenizar e 

agradecer. A UCS convergiu harmoniosamente da reunião em fevereiro de 1967, da escola 

de Belas Artes, da escola de Enfermagem Madre Justine Inês, da Faculdade de Direito e 

das faculdades de Ciências Econômicas e de Filosofia, essa idealização foi conduzida, 

orgulhosa, incansavelmente pelo Bispo Dom Benedito Zorzi e o Presidente do Brasil nesse 

momento Humberto Castelo Branco, autorizou finalmente a criação da Instituição UCS. 

Aos poucos outros cursos de graduação forma se somando aos já existentes em março de 
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1968, implantava-se o curso de medicina. Ao longo dos 50 anos a UCS formou mais de 

100 mil alunos, hoje em todo complexo, estudam em torno de 38.000 acadêmicos, que se 

distribuem pelos 80 cursos de graduação, pelos vários campus que fazem parte do 

complexo, Bento Gonçalves, Vacaria, Canela, Farroupilha, Guaporé, Nova Prata e São 

Sebastião do Caí. Mas não podemos esquecer o esforço, comunitário e humanitário do 

médico Dr. Virvi Ramos que além de fundar a faculdade de Direito em 1958, foi o 

primeiro Reitor da UCS, no período de 1967 a 1973. O Campus Farroupilha veio em muito 

dignificar a nossa cidade a partir do 2º semestre de 1993. No presente, o Mui Digníssimo 

Reitor Professor Evaldo Antônio Kuiava, pode se orgulhar do passado dessa Universidade. 

Que vem aprimorando conhecimento, a tecnologia, que vem se preocupando com a cultura, 

com pesquisa científica, que desponta nos primeiros lugares, entre as Universidades 

particulares do estado e do país também, que forma homens e mulheres, conscientes de sua 

importância na comunidade e da sua responsabilidade com o futuro do país. Nesse 

contexto o HG, o Hospital escola da UCS, abriu suas portas as comunidades carentes de 

Caxias do Sul e cidades vizinhas, em março de 1998 e a partir de então os acadêmicos de 

medicina, não mais necessitaram da capital para a realização de seus estágios, eu mesma 

durante 18 anos estive ao lado destes alunos, tanto nos estágios quanto posteriormente na 

Residência e muito eu me orgulho disso. Meu próprio filho fez sua primeira Residência a 

de clínica médica no HG. Senhores professores, alunos, Digníssimo Reitor, Excelentíssima 

Diretora do Campus de Farroupilha. Parabéns pelo aniversário de 50 anos da UCS a 

responsabilidade dos Senhores de Continuar a brilhante caminhada iniciada em 1967 é 

grande, mas tenho certeza que a capacidade e determinação dos Senhores é sempre será 

motivo de orgulho para essa instituição. Mais uma vez, parabéns UCS. Parabéns pelo 

muito que vem somando, ensinado e orgulhando a todos nós. Obrigado a todos. 

PRES. FABIANO ANDRÉ PICCOLI: Obrigado Vereadora Eleonora Broilo. 

Encerramos esse bloco das homenagens das bancadas. Antes de passar a palavra ao nosso 

Reitor, solicito que seja reproduzido um vídeo alusivo aos 50 anos da Universidade de 

Caxias do Sul.(EXIBIÇÃO DE VIDEO)PRES. FABIANO ANDRÉ PICCOLI: Professor 

Dr. Evaldo a palavra é sua. 

MAG. REITOR PROF. EVALDO ANTÔNIO KUIAVA: Boa noite a todos, saúdo o 

Excelentíssimo Prefeito de Farroupilha, Dr. Claiton Gonçalves, em seu nome saudar os 

Secretários aqui presentes, a sua equipe de Governo, Excelentíssimo Presidente da Câmara 

Municipal de Farroupilha Vereador Fabiano André Piccoli, saudar também Vereador Raul 

Herpich em seu nome saudar todos os Vereadores que se manifestaram, obrigado pelas 

palavras carinhosas. Cada um tem a sua história para contar, grato por tudo, aos demais 

Vereadores, que por unanimidade aprovaram essa homenagem que hoje é concedida à 

UCS. Saudar a Diretora do Campus Farroupilha, a professora Fernanda Maria Franchini 

Schimitz, os coordenadores aqui presentes o Guerra o Biasi, os professores, os alunos e 

funcionários, saudar a equipe da Reitoria, aqui presente a Pró-Reitora Nilda Stecanela, que 

é Pró-Reitora de Pesquisa e Pós-Graduação, Roberto Boniatti, que coordena toda a nossa 

área de planejamento, obrigado Roberto Boniatti, por estares aqui presente, o Celso 

Ferrarini que foi Diretor aqui e agora coordena toda a nossa área comercial, demais 

autoridades políticas, civis e comunidade de Farroupilha que se fazem aqui presentes, a 

imprensa, Senhoras e Senhores. Para nós é de suma importância o reconhecimento que nos 

é concedido, que nos é dado pelo Poder Público, enquanto uma instituição comunitária de 

educação superior que vem a meio século produzindo conhecimento em prol do progresso 
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da sociedade, pertencente à região de sua abrangência. Ao completar os seus 50 anos, a 

UCS se consolida como uma instituição de pesquisas e ensino voltada para a promoção de 

uma educação de qualidade e excelência. A força de uma Universidade pode ser medida 

pelo número de pessoas que ela ajudou a formar, pelos conceitos e ideias que ajudou a 

revolucionar, pelas empresas que ela ajudou a implantar e como foi dito, pelos sonhos que 

ajudou a concretizar. A marca de uma Universidade simboliza sua força que é capaz de 

ultrapassar as barreiras do tempo e dos limites geográficos. A marca da Universidade de 

Caxias do Sul, impressa na sua história da sua região, faz parte da trajetória de sucesso de 

pessoas, empresas e comunidades que acreditaram e acreditam no conhecimento como 

fator de progresso e desenvolvimento social. O ensino superior em Farroupilha iniciou em 

1993, ano da aprovação do Projeto da regionalização da UCS, com a oferta dos cursos de 

Administração, Habilitação em Comercio Exterior, tendo como primeiro Diretor, como foi 

dito o Professor Raul Bampi. Em outubro de 2015, ocorreu a transformação do núcleo de 

Farroupilha em Campus Universitário em Farroupilha, fortalecendo o compromisso da 

Instituição com a Educação de Excelência. Hoje a UCS mantém no Campus Universitário 

em Farroupilha a oferta dos cursos em graduação em Administração, Ciências Contábeis, 

Direito e dos Cursos de Tecnologia em Gestão de Produção Industrial e Gestão de 

Recursos humanos, atendendo as demandas sociais dessa região. A UCS na cidade de 

Farroupilha, por meio de uma educação de qualidade já formou cerca de 1.300 pessoas que 

carregam a luz do conhecimento e a marca da Universidade. Em meio século, com foi dito, 

marcamos a vida de mais de 100.000 pessoas nesses 50 anos de história. Portanto, o 

momento é de celebrar um passado glorioso e um marco oportuno para planejarmos os 

próximos 50 anos. Antes de lembrar das pessoas que foram alicerce fundamentais para o 

surgimento e edificação da UCS, quero fazer uma menção especial aos estudantes da nossa 

instituição, os quais são a razão de todo o incansável trabalho que vem sendo realizado 

durante todos esses anos. Estar presente nesse local de tamanha força transformadora em 

que são discutidos e deliberados Projetos que visam uma Farroupilha melhor e mais 

humana, faz me lembrar do Diretório central dos estudantes da UCS, reconhecendo com o 

berço de lideranças importantes que se constituíram em nosso país. A visão compartilhada 

do médico na época Virvi, Dr. Virvi Ramos, o Bispo Dom Benito Zorzi e ao Prefeito 

Hermes Weber, que juntos pensaram, idealizaram esta instituição de uma forma integrada. 

Essa visão que vem perpetuando até os dias atuais, nesses 50 anos todos nós das 

comunidades acadêmicas e entidades representativas da sociedade, sem dúvida, honramos 

e reafirmamos os valores e os ideias concebidos pelos fundadores. A história da UCS se 

mistura com a história regional, com a presença da Universidade de Caxias do Sul, 

Farroupilha e arredores, alcançaram os desenvolvimentos econômicos, social e cultural, 

pelos quais é reconhecida Nacional e Internacionalmente. As comunidades locais e 

regionais também honraram, valorizam e acompanharam a história exitosa da nossa 

universidade, hoje temos professores aqui formados que estão atuando com sucesso nos 5 

continentes. Esse Sucesso se evidencia pelo ranking como foi destacado na re pesquisa 

ocupamos hoje o 10º lugar entre as comunitárias e privadas do país e a 2º em inovação. 

Também somos considerados, levando em conta vários itens, nós somos considerados entre 

85 instituições como a 6º melhor instituição entre as Universidades Comunitárias e 

privadas do país. Assim como fundadores acreditamos na formação integral do ser 

humano. É oportuno frisar ainda que a UCS esteve e estará permanente diálogo com a 

sociedade, mantendo dessa forma o compromisso de promover a cultura do conhecimento, 
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seus interesses são os da Comunidade. O resultado de suas ações em reinvestir 

integralmente na qualificação institucional com retorno para a comunidade. Estar aqui hoje 

é uma oportunidade para ressaltar que a UCS precisa desta Casa e do Poder Público, como 

pilares de apoio as estratégias e aos Projetos promovidos pela instituição que visa o 

desenvolvimento dessa região. A União do Poder Público com a Instituição e o seu amparo 

se fazem imprescindíveis para potencializar as ações da UCS. A UCS não é pública, toda 

via ela é aberta a comunidade, nós dizemos que é pública, mas não estatal, podendo sim, 

receber recursos mediante Projetos e parcerias, a UCS é filantrópica e nesse sentido destina 

vagas e bolsas do Prouni, são mais de 5.000 alunos prounistas, que tem bolsa e que não 

pagam a Instituição como contrapartida da Filantropia, portanto a UCS surgiu para 

desenvolver a Comunidade e está é a sua marca. A Universidade é patrimônio da 

comunidade, por isso precisamos juntos, Poderes Público e Privado e entidades, zelar pela 

sua continuidade. É com orgulho que compartilho essa história de dedicação, 

comprometimento com a sociedade de Farroupilha. Aproveito a presente oportunidade para 

convidar esta Câmara de Vereadores para realizar uma visita na nossa Instituição, uma 

visita orientada a fim que possamos também estreitar as relações e conhecer mais a 

estrutura, para que a partir disso, possamos pensar mais Projetos em conjunto. A todos aqui 

presentes, agradeço aos funcionários, professores, aqui do Campus de Farroupilha, 

Fernanda obrigado pelo trabalho de toda a equipe que vocês estão ajudando a construir 

essa trajetória. Agradeço novamente a proposição desta Casa em homenagem a UCS, fico 

feliz junto a minha equipe e aqui, particularmente de novo a professora Fernanda, agradeço 

o trabalho de todos. Também agradecer aos Poder Público e reiterar o meu pedido para que 

continue valorizando a Universidade que é de Farroupilha, que é de todos os cidadãos. 

Muito obrigado a todos. 

PRES. FABIANO ANDRÉ PICCOLI: Agradecemos as palavras do nosso Reitor da 

Universidade de Caxias do Sul, Professor Dr. Evaldo Antônio Kuiava e antes de ouvirmos 

o nosso Prefeito Claiton, gostaria de convidar o nosso Reitor e o Prefeito para que me 

acompanhem para descerrarmos de forma simbólica uma placa alusiva aos 50 anos da 

Universidade de Caxias do Sul. Que posteriormente poderá ser fixada no Campus 

Farroupilha. (DESSERRAMENTO DA PLACA) para que todos possam então: “Câmara 

Municipal de Farroupilha. Somos o que fazemos, mas somos principalmente o que fazemos 

para mudar o que somos. ” Eduardo Galliano. Homenagem da Câmara Municipal de 

Vereadores de Farroupilha aos 50 anos da Universidade de Caxias do Sul. Assinam o 

Vereador Presidente e todos os demais Vereadores desta Casa. Farroupilha, 20/11/2017. 

Ouviremos agora o nosso Prefeito Municipal Claiton Gonçalves que deixará a sua 

mensagem em nome do Poder Executivo Municipal. 

EXC. PREF. MUNIC. CLAITON GONÇALVES: Saúdo o Parlamento Municipal de 

Farroupilha, na pessoa do Presidente Fabiano André Piccoli em seu nome aos demais 

Vereadores desta Casa, que constroem a grandeza Parlamentar do município, neste 

momento da nossa história. Quero saudar de forma muito carinhosa o meu amigo Reitor, 

Evaldo Antonio Kuiava, que dá sequência ao trabalho que o prefeito Hermes Weber, Dr. 

Virvi Ramos e o Bispo Dom Benedito Zorzi, iniciaram há 50 anos. Eu até hoje não entendo 

esta liga o Dom Benedito com o Dr. Virvi que era espirita, não sei como se entendiam, mas 

eles discutiam assuntos e deixaram as convicções pessoais de lado e constituíram 

equipamento de educação exemplar. Saúdo o Dr. Mauricio Bianchi e em nome dele o 

Presidente do Conselho da Câmara de Indústria e Comercio Serviços e Agronegócios de 
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Farroupilha e a as demais entidades de classe desta cidade. Saúdo o Capitão Tonatto em 

nome dele as forças de segurança de Farroupilha, representando o 36º BPM, quero fazer 

uma referência a Fernanda Franceschini Schimitz, mistura de italiano com alemão, que 

hoje dirige o Campus que outro dia era dirigido, pelo Campus farroupilha pelo meu amigo 

Celso Ferrarini, com quem viajamos Nádia, para a Itália, na busca de novos horizontes de 

desenvolvimento e encontramos o nosso reitor Evaldo, se não me engano no aeroporto de 

Milão, que também estava numa volta internacional da busca de novas fronteiras para a 

Universidade. Uma Universidade que se movimenta, que se move, que busca, novas 

fronteiras, esta é a UCS. Aliás, nós temos um desafio né? Na inauguração de Caminhos de 

Caravaggio, professor Evaldo e se não me falha a memória o Boniatti também disse que 

iria, então professor nós temos um desafio nessa ligação de mais de 100 km entre 

Caravaggio e Canela e Caravaggio e Farroupilha e é para o ano que vem, eu já fui para a 

Academia, acho prudente os Senhores começarem um programa, se bem, professora 

Fernanda, Professor Evaldo e o Boniatti pensaram em transferir a responsabilidade para a 

Senhora e para o Celso Ferrarini, como autoridades do Campus farroupilha. 50 anos, meio 

século, uma bela história, uma história de construção, construção continuada e a UCS 

começa quando eu tinha 5 anos, eu não sou aluno egresso da UCS, mas eu tenho na 

memória de pequeno, foi a 1º Universidade que eu conheci, por ser líder de turma e a 

bordo de um possante ônibus elisiario da empresa Floresta de Gramado, nós vimos com a 

turma conhecer a Universidade de Caxias de Sul, lá na quinta série, hoje o quinto ano, se a 

gente descontar o exame de admissão. Nessa época nós conhecemos aquele prédio rosa, 

com relógio de flores. E eu tenho na memória até hoje aquele relógio na frente do prédio 

rosa entramos por aqueles corredores de pé direito alto, mais escuros que a Escola estadual 

de Gramado, que era uma escola mais moderna, mais iluminada, mais aquela, enfim, 

aquele espaço diferenciado, suntuoso me atraiu e eu pensei um dia quem sabe eu venho 

estudar aqui. Depois a vida não me sorriu muito e eu fui para uma Universidade Federal, 

mas continuei aplaudindo a UCS. São 50 anos de uma história que começa aqui em 

Farroupilha em 1993. Mas que tem uma inserção regional muito forte e uma inserção em 

Farroupilha muito forte. Recentemente estivemos juntamente com a UCS no GREENTEC 

descortinando novas fronteiras de desenvolvimento e tecnologia. A UCS tem caminhado 

nesse sentido e nos agrada por sermos uma cidade que prega o desenvolvimento a 

inovação, a tecnologia e estamos alinhados neste quesito buscando estas fronteiras. 

Estamos falando de Fronteiras que passam por desenvolvimento extremamente 

especializado da indústria 4.0 da internet das coisas, da nanotecnologia e outras coisas mais 

que a Universidade está pronta para nos auxiliar nesta questão. Que passam sim sobremodo 

Professor Boniatti, também pela agricultura, porque nós acreditamos numa agricultura 

também com este conceito de inovação que permita adiante tratar o diabetes com 

equipamentos vegetais com valor agregado de tratamento que se possa fazer pelo consumo 

o tratamento e não pelo uso da insulina. Então é uma das questões e nós estamos assim 

como Israel faz muito bem, hoje estamos chegando nestas fronteiras e a Universidade tem 

esta cortina aberta na frente e pode nos permitir caminhar juntamente como cidade. 

Estamos muito felizes em comemorar, em cortar este bolo, este doce bolo que conta esta 

história de construção social de transformação, presente até os dias de hoje, muito presente 

e lá estão os alunos da UCS, filantrópica, dentro do nosso hospital filantrópico, o nosso 

único hospital também fazendo a sua formação nesta relação umbilical, intrínseca, intima, 

fazendo a sua formação dentro da nossa Casa de saúde o HBSC, acariciado pela 
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comunidade e que tem também a Universidade como parceira nesta empreitada de 

reconstrução da sua imagem pública. Estamos neste momento aplaudindo, mas também 

queremos registrar que esta foi uma história construída com dificuldade, esta foi uma 

história construída com recursos parcos, esta foi uma história construída com vocação 

franciscana, essa foi uma história com um olhar aprofundado em cada metro quadrado 

dessa região chamada Serra Gaúcha, que nos abriga de forma tão carinhosa e que de mãos 

dadas com as populações que aqui moram divididas por fronteiras de cidades, abraçadas a 

UCS, o grande centro de formação a 50 anos, contam através de nossos meios de 

comunicação, uma história que leva para outros tantos e mais tantos e de desenvolvimento 

e de tecnologia e de inovação, mas sobretudo de cidadania ensinado pessoas a serem 

homens e mulheres melhores, para uma sociedade melhor, base da família, base da 

estrutura mais importante da sociedade, base do trabalho, base da família, base da 

inovação, base de um conceito continuado de transformação. Parabéns UCS, que outros 

venham e mais outros. Felicidades eternas, é o que diz na verdade o povo de Farroupilha. 

Muito obrigado. 

PRES. FABIANO ANDRÉ PICCOLI: Obrigado pelas palavras Prefeito Claiton, 

encerrando então essa nossa Sessão Solene. Eu só gostaria de dizer que o grande desafio 

que nós temos pela frente professor Evaldo é continuar estimulando as mentes desses 

38.000 jovens desses tantos outros e milhares que virão, essas mentes férteis ávidas pelo 

conhecimento, mas temos que ter a consciência de que esse conhecimento tem que servir 

de base para transformar a nossa realidade. Nós temos que ter profissionais capacitados em 

suas áreas para que o objetivo fim, não seja objetivo financeiro e sim um objetivo de 

termos um mundo melhor, um mundo mais justo, um mundo com menos pessoas passando 

fome, um mundo com menos pessoas morando em baixo da ponte. Esse tem que ser o real 

objetivo de uma instituição de ensino. Trabalhar essas mentes para que possamos 

transformar a nossa realidade e a UCS, vem dando exemplo ao longo os seus 50 anos e um 

slogan que ficará marcado e que foi de uma felicidade muito grande na UCS, que com os 

pés na região e os olhos no mundo forma cidadãos. A UCS tem essa capacidade de 

transformar os seus professores em líderes os seus diretores em atores protagonistas das 

mudanças nas suas cidades em Farroupilha fomos muito felizes com os 3 diretores que 

aqui tivemos o Professor Raul o Professor Celso a Fernanda que consegue se integrar aos 

problemas da sociedade e não somente ficar me sala de aula ou em sua sala gerindo uma 

Universidade. Parabéns por esse trabalho professor Evaldo, força, coragem, nos próximos 

50 anos que virão para continuar a mudar a realidade estimulando estas mentes brilhante 

que precisam de um apoio, que precisam de um mestre para os guiar. Então com essas 

palavras agradecemos ao Prefeito Municipal Claiton Gonçalves, pela presença nessa Casa, 

é sempre muito bem-vindo, o nosso Reitor da UCS, o Magnifico Reitor Professor Dr. 

Evaldo Antônio Kuiava em nome seu nome professor a todos os integrantes dessa família 

UCS, pela presença, agradecer também ao quarteto de cordas, que abrilhantou a recepção 

de nossos convidados e deixar essa Casa a disposição da UCS sempre que precisar 

professora Fernanda. Nada mais a ser tratado nessa noite, agradeço a presença de todos 

Senhores e senhoras e declaro encerrado em nome de DEUS, encerrado os trabalhos dessa 

presente Sessão Solene. Um boa noite a todos e uma ótima semana. 
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