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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. Sejam muito bemvindos à Câmara Municipal de Vereadores. Em nome de DEUS declaro abertos os
trabalhos da Sessão Solene de Outorga do Título Mérito Esportivo do Ano ao Sr. Luís
Fernando De Cesaro. Inicialmente, a Câmara Municipal de Vereadores agradece e saúda as
autoridades aqui presentes, Senhor Pedro Pedrozo representando o Prefeito Claiton
Gonçalves, o ex Vereador Juvelino Ângelo de Bortoli, Secretários Ricardo Bica Ferrari e
Roque Severgnini, integrantes da Diretoria e Conselho da Serc Brasil, Cap. Tonatto
representando o 36º BPM, imprensa presente, Sras. e Srs. Convidamos para fazer parte da
Mesa o Exmo. Senhor Pedro Evori Pedrozo, Vice-Prefeito Municipal, neste ato
representando o Prefeito Claiton Gonçalves e o nosso homenageado Sr. Luís Fernando De
Cesaro. Solicito ao Vereador Sandro Trevisan, 1º Secretário para que proceda a leitura da
Lei Municipal nº 4.366/2017, que concede Título Mérito Esportivo do Ano ao Sr. Luís
Fernando De Cesaro.
1º SEC. SANDRO TREVISAN: Boa noite Senhor Presidente, Senhores Vereadores,
Senhora Vereadora, Vice-Prefeito Pedro Pedrozo, queria também cumprimentar os
Secretários aqui presentes, imprensa, funcionários da Casa, público presente. Bom, então:
“LEI MUNICIPAL N. º 4.366, DE 17 DE NOVEMBRO DE 2017. Concede Título Mérito
Esportivo do Ano ao Sr. Luís Fernando De Cesaro. O PREFEITO MUNICIPAL DE
FARROUPILHA, RS. FAZ SABER, que a Câmara Municipal de Vereadores aprovou e ele
sanciona a seguinte: Lei Art. 1.º É concedido o Título Mérito Esportivo do Ano no
Município de Farroupilha ao Sr. Luís Fernando De Cesaro, conforme disposições da Lei
Municipal nº 3.353, de 02 de abril de 2008. Art. 2.º Serão atendidas com recursos
consignados nas dotações orçamentárias próprias, as despesas porventura resultantes do
cumprimento desta Lei. Art. 3.º Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação.
GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE FARROUPILHA, RS, 17 de novembro de
2017. Atenciosamente Claiton Gonçalves Prefeito Municipal. Era isso então Senhor
Presidente.
PRES. FABIANO ANDRÉ PICCOLI: Obrigado Vereador Sandro Trevisan. Informamos
aos presentes que farão uso da palavra um Vereador por bancada, que farão suas
homenagens ao nosso convidado dessa noite Tribuna nesta noite, Luís Fernando De
Cesaro, sendo que cada bancada terá 5 minutos para falar e a bancada do PDT que é autora
da homenagem terá 15 minutos para falar. Após isso, nós ouviremos o nosso homenageado
e o nosso Vice-Prefeito Pedro Pedrozo encerra as homenagens da noite. De imediato
convido o Vereador Raul Herpich, da Bancada do PDT, para que faça uso da Tribuna e
confira suas homenagens ao nosso homenageado da noite.
VER. RAUL HERPICH: Excelentíssimo Senhor Presidente do Legislativo, Fabiano
André Piccoli, Excelentíssimo Senhor Vice-Prefeito Pedro Evori Pedrozo e um abraço
especial ao nosso homenageado Luís Fernando De Cesaro. Nesta noite tão especial para o
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nosso Legislativo e onde que a gente está homenageando uma pessoa tão especial, tão
importante para o município de Farroupilha, para o esporte, que é o nosso amigo Luis
Fernando. Cumprimentar os nossos Vereadores, Vereadora, Presidentes de Partidos
políticos, suplentes de Vereador, representantes da imprensa, alguns dirigentes do Brasil
que estão aí, eu vejo o Senhor Elenir Bonetto, a família do Luis Fernando, Senhoras e
Senhores. Quando se fala em futebol a gente fala de paixão, não existe paixão maior a não
ser a paixão de amor entre homem mulher, mas como futebol principalmente no Rio
Grande do Sul. Essa polarização entre Inter e Grêmio, Grêmio e Inter, um está em cima
outro em baixo, então às vezes por esse motivo, às vezes se torna tão difícil dirigir um
clube pequeno, de uma cidade pequena, porque claro, existe aquele momento de integração
de apoio, mas sempre tem o é colorado ou é gremista. Temos agora o Inter que quase foi
campeão da Série B, faltou pouco, o Grêmio está quase Campeão da Libertadores, então
são paixões muito fortes que realmente mexem com toda a população aqui do Rio Grande
do Sul, que nenhum estado existe essa rivalidade e essa paixão tão grande pelo futebol.
Luís Fernando, nascido em Farroupilha e desde muito cedo tornou-se apreciador e
apaixonado pelo futebol. Esta mesma paixão, Luis Fernando adquiriu pela Serc Brasil,
acompanhava os jogos nos tempos da baixada rubra e passou a identificar-se muito com a
entidade. No ano de 1992 passou a integrar o Conselho Deliberativo da Serc Brasil,
participante ativo contribuiu na conquista do campeonato gaúcho da segunda divisão, que
culminou com acesso e participação pela primeira vez na Elite de futebol gaúcho já em seu
primeiro ano dentro do clube. Seguiu como um dos conselheiros mais atuantes dessa
década de 90, onde praticamente passou por todas as importantes funções do clube, como
vice-presidente de futebol, vice-presidente do Conselho Deliberativo e Presidente do clube
nas últimas duas oportunidades. Sempre com ideias inovadoras, de forte representação
junto à comunidade, foi uma das principais lideranças desse grande trajeto da Serc Brasil,
as boas campanhas realizadas na primeira divisão do campeonato gaúcho. Luis Fernando
também foi um dos mentores do grande trabalho da base, que é muito importante
realmente, realizado pelo clube, nesse período que revelou vários jogadores e foi taxado
pela mídia na época como um dos melhores do estado. No ano de 2004, no recomeço do
Brasil após três anos de inatividade Luiz Fernando assume como Presidente até o final de
2016, com uma política clara, de gestão e poucos recursos, ele manteve o Brasil ativo
chegando às finais do acesso em duas oportunidades. Em 2007 em diante mesmo sem
participar ativamente da eleição do clube De Cesaro permaneceu auxiliando a entidade em
várias formas, como conselheiro, patrocinador, incentivador os projetos dela durante a
gestão do Presidente Flavio Cortiana. Em 2014 retornou ao clube efetivamente, já dentro
da sistemática de comitê gestor do qual torna-se membro, e acumula suas funções de
diretor de futebol e Presidente do Conselho Deliberativo, sendo finalista da Divisão de
Acesso em 2014 e 2015. No ano de 2016 assumiu a inovadora Presidência dupla da
entidade, juntamente com Elenir Bonetto, onde também levou o clube às finais da Divisão
de acesso. Em 2017 tornasse vice-presidente, novamente em parceria com Elenir Bonetto
que segue na presidência. Como uma das lideranças do comitê gestor, Luís Fernando De
Cesaro atualmente vem trabalhando para manter a excelente estrutura do clube e conseguiu
dispor de boa saúde financeira da instituição que em 2019 completará 80 anos de fundação,
além de buscar sempre aumentar a participação da comunidade farroupilhense na entidade
que a representa. Infelizmente né Luis, não conseguiu na sua gestão, que você esteve à
frente, chegar à primeira divisão, mas sempre ali, na chegada, uma pena. Eu quero também
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transmitir aqui um abraço a você Luis Fernando, a toda a direção do Serc Brasil neste
momento, dando também o abraço dos nossos Vereadores do PDT, além desse Vereador
que os fala, Vereador Aldir Toffanin e Vereador Thiago Brunet. Com grande honra e
imensa alegria que recebe a incumbência dos nossos Vereadores de ser o portador dos mais
sinceros votos do PDT nesta solenidade onde homenageamos o Senhor Luís Fernando De
Cesaro e estendo essa homenagem aos seus familiares aqui presentes, bem como os que
aqui se encontram. Luis Fernando, como já falamos, sempre foi muito apaixonado pelo
futebol, sempre teve ideias inovadoras, frente à gestão, incluindo o acesso à divisão de elite
do futebol gaúcho em seu primeiro ano dentro do clube. Neste período, pela sua boa
campanha, revelação de novos jogadores e sendo o mentor do trabalho de base realizado
naquela época. É justa essa homenagem desta Casa Legislativa e de toda a comunidade
Farroupilhense, a este homem trabalhador, integro e de obstinação exemplar, que mesmo
com poucos recursos, sempre manteve o Brasil ativo, construindo uma boa estrutura, e
mantendo a saúde financeira em excelente forma. Eu sei que essa parte financeira muitas
vezes você ficou sozinho, mas levou sempre adiante o Brasil, às vezes lá tinha que se
deslocar para outra cidade para jogar futebol e a partir daí às vezes não tinha e lá ia Luis
Fernando atrás de um ônibus e angariar recursos para levar o Brasil e não perder os jogos.
Essa homenagem de Mérito Esportivo que essa Casa lhe oferece carinhosamente é por todo
seu trabalho e obstinação por esse meio de inclusão social que é o esporte. Em nosso país
onde a dignidade, o respeito, a fraternidade e até a caridade são consideras virtudes que
nunca deveriam sair de moda, e tu o fazes com estria, são muitas vezes esquecidas quando
deveríamos diuturnamente fortalecê-las. Nesta noite Luís Fernando, onde saudamos sua
brilhante trajetória, nós da Bancada do PDT, desejamos que sua vida seja repleta de
sucessos, que DEUS lhe ilumine, e a todos que a ajudaram bem como os você ajudou com
seu exemplo e trabalho. Então essa é a homenagem que a bancada do PDT faz para você,
para toda a sua família, pelo seu trajeto, pelo seu trabalho, pela sua dedicação no esporte e
principalmente pela sua grande paixão que eu falei inicialmente pela Serc Brasil. Então
mais uma vez Luis Fernando recebe nosso abraço, nosso carinho e continue dentro do
possível defendendo nosso esporte que nós vamos chegar também à primeira divisão para a
alegria de todos nós. Muito obrigado Senhor Presidente.
PRES. FABIANO ANDRÉ PICCOLI: Obrigado Vereador Raul Herpich, dando
sequência a nossa Sessão Solene, convido o Vereador Jorge Cenci para que faça uso da
Tribuna representando a bancada do PMDB.
VER. JORGE CENCI: Boa noite a todos, Senhor Presidente, nosso Vice-Prefeito aqui
representando o Poder Executivo Municipal, quero agradecer a oportunidade aos meus
colegas por usar a Tribuna em nome do Partido do Movimento Democrático Brasileiro –
PMDB, ao Vereador Arielson Arsego, José Mário Bellaver, Eleonora Broilo, Jonas
Tomazini, vai aqui uma saudação especial ao meu amigo Fernando De Cesaro, é um prazer
e tenho certeza que é merecedor desse momento. Também quero cumprimentar ao Capitão
Tonatto aqui representando o 36º BPM, aos familiares do Luis Fernando, filho Gabriel e
em seu nome todos os demais familiares, também os colegas da Serc Brasil que estão aqui
prestigiando esse ato, esse momento, acredito que é um momento importante, sem dúvida
nenhuma para o Luiz Fernando, mas também para a entidade SERC Brasil, tendo em vista
que o envolvimento de muitos e muitos anos né? Que tu tens junto a esta instituição,
sempre tentando fazer o melhor, dedicando um belo tempo e um período do teu dia-a-dia,
muitas vezes abrindo mão de outras coisas para se dedicar e abraçar a forma carinhosa essa
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instituição, instituição essa que representa uma boa parcela da nossa comunidade e esteve
no auge que foi recentemente comemorado agora, sábado que passou, os 25 anos do êxito
maior em si, da entidade, quem sabe no futuro próximo a gente consiga estar na primeira
divisão do futebol gaúcho, pra abrilhantar e levar Farroupilha muito além da região, levar
Farroupilha aos quatro cantos do estado do RS. Então agradeço novamente ao meu partido
pela oportunidade e desejar a ti sucesso na caminhada em si e parabenizar, parabenizá-lo
por tudo que tu fizeste pelo Brasil e sem dúvida nenhuma, tem muitas pessoas orgulhosas
do teu trabalho e da tua educação junto ao clube. Também ressaltar que o teu envolvimento
e o trabalho do dia-a-dia é um exemplo para muitos outros né? Tendo em vista o sucesso
da tua empresa junto com os demais colaboradores, então parabenizo a ti e a todos que
junto contigo fizeram tu por merecer essa bela homenagem. Obrigado a todos.
PRES. FABIANO ANDRÉ PICCOLI: Obrigado Vereador Jorge Cenci, convido o
Vereador Josué Paese Filho, que falará em nome da bancada do Partido Progressista.
VER. JOSUÉ PAESE FILHO: Boa Noite a todos, cumprimento o Senhor Presidente
desta Casa Vereador Fabiano André Piccoli, nosso Vice-Prefeito Pedro Pedroso
representando o Prefeito Claiton, colegas Vereadores e Vereadora, Senhores Secretários
aqui presentes nessa noite, meu ex Vereador Juvelino Ângelo de Bortoli, obrigado pela
presença Juvelino, temos aqui também o Ancélio Brustolin, ex Vereador desta Casa,
Senhores da imprensa, Senhoras e Senhores. Aqui eu poderia resumir em duas palavras
Fernando, o teu trabalho, só dizer o seguinte, obrigado Fernando, pelo que você fez pelo
esporte e principalmente pelo nosso Serc Brasil, poderia terminar meu discurso aqui. Tudo
o que você fez pela nossa cidade dentro do esporte e principalmente pelo Serc Brasil, você
merece o reconhecimento de todo cidadão farroupilhense, com certeza. Quero aqui
aproveitar e cumprimentar os familiares, amigos, convidados e vejo aqui algumas pessoas
que sempre também tiveram ao lado, acompanhando o nosso Brasil de Farroupilha, não
vou fazer nome para não deixar ninguém fora, mas eu vejo aqui algumas pessoas. Quero
cumprimentar de forma especial Fernando, com todo carinho e respeito que eu tenho pela
sua pessoa. A homenagem Mérito Esportivo tem por objetivo o reconhecimento a atletas
ou pessoas ligadas ao esporte, que tenham contribuído para o crescimento do esporte. Esse
é exatamente o seu caso Luis Fernando, que desde cedo se tornou um apreciador e
participante ativo do futebol na nossa cidade. O motivo de estarmos aqui hoje não é
homenagear apenas uma grande trajetória no esporte, mas para agradecer pelo trabalho
realizado frente ao Serc Brasil que gerou e gera tantos frutos positivos para a nossa cidade,
onde já colocou o clube pala primeira vez na elite do futebol em 1992, junto com o nosso
saudoso Tiliko e com as pessoas aqui presentes e muitas pessoas que sempre contribuíram
com o Brasil. Essa data ficou marcada. É histórica, inclusive o Jorge já citou que sábado
passado eu estava presente lá onde que vi muitos atletas, a maioria estava aí, com o sorriso
nas orelhas, olhando aquela taça e tenho certeza Fernando, que na tua caminhada o Brasil
logo, logo vai chegar a elite do Futebol Gaúcho, novamente. A cidade merece, o Brasil
merece e a tua pessoa merece junto com aqueles que o rodeiam lá no Serc Brasil. O
homem sempre demonstrou a sua paixão pelos jogos e pelas disputas esportivas. O que não
é diferente hoje. Somos uma civilização que adora esporte principalmente o futebol. Com
dedicação, comprometimento e muito trabalho você Luiz Fernando, divulgou o nome da
nossa cidade conseguindo também aumentar consideravelmente a participação da
comunidade farroupilhense na entidade que representa. E levou o nome de Farroupilha por
todos esses cantos do nosso RS. Sei que não é fácil, porque eu também já fiz muito futebol,
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amador, teve uma vez, não me lembro o ano agora, que eu participei junto com a direção
do Brasil, acho que foi lá para 2008, 2009, que o Juarez, que eu vejo aqui, acho que era o
vice Presidente na época, se eu não estou equivocado, mas eu sei o que é fazer futebol, de
lidar com os atletas, principalmente sem recurso, a gente vê times grandes, que nem o
nosso Vereador Raul falou de Grêmio e Internacional, com todos os recursos, com venda
de atletas de valores absurdos, muitas vezes não consegue dar a volta lá no fim do ano e
deixando a folha de pagamento. Eu imagino o Brasil de Farroupilha, buscando, que nem a
gente diz, com o pires, o prato, ajuda de um, ajuda de outro para o não deixar o Brasil
morrer, que para nós seria uma tristeza muito grande para Farroupilha. Quero te dizer aqui
em meu nome Fernando, em nome do meu colega Tadeu Salib dos Santos e do PP, nosso
muito obrigado pelo teu trabalho nessa nossa cidade. Parabéns por este momento, parabéns
por esta história construída. Um boa noite a todos, muito obrigado.
PRES. FABIANO ANDRÉ PICCOLI: Obrigado Vereador Josué Paese Filho. Convido o
Vereador Alberto Maioli, que falará em nome da bancada da REDE Sustentabilidade.
VER. ALBERTO MAIOLI: Senhor Presidente, Senhores Vereadores, quero dar uma
saudação muito especial a todas as pessoas que se encontram presentes aqui nesta Casa,
familiares do nosso homenageado Luís Fernando De Cesaro, a imprensa e eu não poderia
ao iniciar essa minha fala de não falar do meu futebol, porque mexe muito com o meu
sentimento. Eu ainda acho que sou um dos mais maduros aqui, que ainda do meu tempo
Luis, que nos finais de semana, de pé no chão, eu ia chutar laranjas, ou bolas de pano, do
meu esporte que eu admirava, gostava e jogava e para dizer a verdade, faz pouco tempo,
umas diversas semanas que larguei de jogar futebol, mas tenho muita saudade de retornar e
voltar a jogar futebol, porque uma coisa muito boa. Então gostaria de dizer que estamos
aqui para homenagear um grande admirador do esporte que é paixão mundial. Entrar nesse
tema é entrar no imaginário de 99% de uma população que “para”, para assistir, torcer,
comemorar e até sofrer por esse grande espetáculo. Neném Prancha dizia: Futebol é muito
simples: “quem tem a bola ataca; quem não tem defende. ” Luís Fernando de Cesaro, desde
eu entrou para a Sociedade Esportiva, Recreativa e cultural Brasil - SERC BRASIL, pegou
para si a bola e não largou mais. E se concentrou em todas as frentes: Ora ataca, ora
defende, mas com muita dedicação essa entidade que representa o futebol em nossa cidade.
Como tantos outros já disseram, sua dedicação é diária, e seu trabalho já alcançou as mais
diversas ocupações, para que ao longo dos anos, o SERC BRASIL alcançasse campeonatos
e também permanecesse ativo há tanto tempo, fato esse que logo mais em 2019, estará
completando, 80 anos. Tantos outros times já caíram no esquecimento. Campos
encontram-se abandonados, e o SERC BRASIL permanece forte, pois, como uma das
lideranças do Comitê Gestor, Luís Fernando de Cesaro, prima por aproximar a comunidade
Farroupilhense a entidade e manter sua história viva. Continue fazendo de sua vida um
jogo de futebol: Drible as tristezas, batalhe para que o time faça gols de felicidade e tenha
DEUS como seu técnico. E eu com certeza estarei sempre torcendo por você. Para a frente
SERC Brasil. Encerro aqui a minha fala: “faço um verso varonil, nos trabalhos que fazia,
tu sempre foste bem gentil, continue dando força para manter vivo o Serc Brasil. ” Muito
obrigado.
PRES. FABIANO ANDRÉ PICCOLI: Obrigado Vereador Alberto Maioli. Convido o
Vereador Odair Sobierai para que fale em nome do Partido Socialista Brasileiro – PSB.
VER. ODAIR SOBIERAI: Boa noite a todos, Senhor Presidente, colegas Vereadores,
saudar o nosso vice-Prefeito Pedro Pedrozo, Secretários Municipais, Secretário Roque
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Severgnini, Bica Ferrari, Cap. Tonatto, uma saudação especial ao nosso homenageado
Fernando De Cesaro, familiares e amigos. Hoje é uma noite especial, momento o qual
temos a oportunidade de homenagear uma pessoa que muito contribuiu com o Brasil de
Farroupilha. Ícone do futebol de campo de nossa cidade, desde muito cedo Luiz Fernando
demonstrou seu interesse pelo futebol e com todo esse tempo de dedicação e contribuição
pelo time posso te dizer que é uma paixão que corre nas veias desse cidadão que tanto fez
pelo Brasil de Farroupilha, sempre colaborando e ajudando da melhor forma possível, sua
presença continua no Brasil de Farroupilha e faz com que você receba esse título no dia de
hoje. Parabéns e obrigado Luiz Fernando De Cesaro, pelo trabalho e empenho junto essa
entidade. Parabéns pelo seu esforço e também parabenizar a sua família, que sempre esteve
junto e apoiando. E tenho certeza que por vezes ele se fez ausente para estar junto seu time
de coração. Parabéns e vida longa à essa parceria que muito tempo já mostrou que dá
frutos. Forte abraço da bancada do PSB e parabéns.
PRES. FABIANO ANDRÉ PICCOLI: Obrigado Vereador Odair Sobierai. Convido o
Vereador Tiago Ilha, da bancada do PRB, para que faça uso da Tribuna.
VER. TIAGO ILHA: Cumprimentando o nosso Presidente Fabiano André Piccoli, todos
os meus colegas Vereadores e Vereadora, meu comprimento muito especial e carinhoso ao
nosso homenageado de hoje Luís Fernando De Cesaro, extensivo a todos os seus
familiares, todos os seus colegas, principalmente do nosso querido Brasil. Gostaria de
saudar aqui o meu amigo Elenir Bonetto, também um grande batalhador do esporte na
nossa cidade, o Gabriel que comanda de forma brilhante aí também as questões de
marketing do Brasil, meu amigo Ancélio Brustolin que muito honra a sua presença nesta
Casa, também um grande entendedor de esporte, um apaixonado pelo futebol e fez isso na
sua vida em boa parte dela e continua ainda contribuindo. Quero cumprimentar os nossos
Secretários Municipais, aqui o Secretário Roque, o Secretário Bica Ferrari que também
prestigiam a nossa Sessão e os nossos colegas da Administração, vi aqui também o
Amarante, meu amigo Jorge Serpa, quero cumprimentar o nosso querido amigo Capitão
Tonatto, que também representa aqui a nossa valorosa Brigada Militar, cumprimentar
também imprensa aqui presente e a todos que estão nos acompanhando também de casa.
Cumprimentar de forma muito carinhosa meu querido Vice-Prefeito Pedro Pedroso, hoje
aqui representando o nosso Executivo Municipal, meu padrinho, meu amigo, que também
recentemente recebeu uma merecida homenagem nessa Sessão também da Câmara de
Vereadores. Nós estávamos falando e meus colegas que me antecederam Luis Fernando,
falavam muito sobre a paixão pelo futebol, a paixão e o futebol para muitos como também
para mim, é mais do que uma paixão, consegue ser até um vício que nos faz estar com a
cabeça sempre ligada no futebol, por ele a gente briga, por ele a gente sorri, por ele a gente
xinga, por ele a gente é xingado, por ele a gente sempre tem razão, mas eu futebol ele tem
essa simbiose relacionada com a nossa personalidade e vou além, e quando essa paixão ela
sai dos grandes clubes e ela ganha paixão local e regional, para mim tem muito mais valor,
porque uma coisa é você ser apaixonado pelo clube que todo mundo conhece, que é
mundialmente conhecido, outra coisa é você ser apaixonado pelo clube que você está
lutando para manter ele de pé. Que você sabe das dificuldades, você sabe onde que aperta
todo mês e você passou por isso pelos longos anos no nosso Serc Brasil e ainda continua
dando a sua colaboração. Então essa paixão em especial pelo esporte ela faz toda diferença,
porque ela valoriza o que é nosso, o que é regional, o que é local e aproveito esse momento
de grande destaque também pela sua pessoa, por essa entrega do Mérito Esportivo, quero
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também que sirva esse momento de destaque para que a comunidade possa estar ao lado do
nosso Brasil. Eu mesmo Gabriel, às vezes me sinto um tanto culpado de não participar
como eu gostaria, eu acho que todos nós que gostamos de futebol Ancélio, temos que dar a
nossa contribuição, porque Brasil é de todos nós aqui de Farroupilha. Então nós temos aí
um longo caminho pela frente, um clube que já fez história, mas vai continuar caminhando
se tiver a contribuição de cada um. Então eu sempre digo que eu respeito e tiro meu chapéu
para pessoas que tem ideal e você Luis Fernando é uma dessas pessoas que tem ideal.
Quando a gente tem ideal, que a gente luta, que a gente enfrenta dificuldades, que a gente
não desiste, essas pessoas têm que ser um dia reconhecidas. Que bom que todos os
Vereadores, pela proposição aqui do PDT, cumprimento também pela iniciativa e de todos
nós Vereadores, de toda comunidade diz hoje para você, em nome do nosso Partido
Republicano Brasileiro: “Luís Fernando de Cesaro, o nosso muito obrigado.
PRES. FABIANO ANDRÉ PICCOLI: Obrigado Vereador Tiago Ilha. Agora sim, então
ouviremos o homenageado desta noite, o Sr. Luís Fernando de Cesaro.
SR. LUÍS FERNANDO DE CESARO: Boa noite a todos, Senhor Presidente,
Vereadores, nosso Vice-Prefeito, Capitão, Comitê Gestor, amigos, torcedores, Secretários.
É uma honra muito grande estar aqui, eu acho que a gente aprendeu a reconhecer essa
Casa, meu pai foi Vereador, também como vocês aqui, é uma honra muito grande ser
reconhecido por vocês. Eu acho que isso é uma coisa que vai marcar muito, nem sei que
partido que meu pai era, mas na época, lembro que as dificuldades e hoje devem ser iguais,
proporcionais claro, mas é uma honra receber essa homenagem de vocês. Tudo começou
muito cedo, eu me lembro que na baixada ainda, eu ia para o centro, morava no bairro lá,
fazia serviço de banco para a família e dava uma escapadinha e ia assistir o coletivo da
Serc Brasil, algumas vezes até a gente jogava, faltava gente e diziam: “ó De Cesaro, leva a
chuteira que quarta-feira que vem tu vais participar do coletivo”. Isso a gente foi pegando
sabe, e acompanhando desde os jogos na baixada. Os primeiros jogos lá nas Castanheiras, a
gente colocava uma transportadora aqui de Farroupilha, a Transportadora Trevisan que já
faliu, nós colocávamos os caminhões, porque não tinha o muro, e a gente começou na
época com o Tiliko, na época que fomos campeões, a gente participou da Direção, foi o
primeiro ano efetivamente, que a gente foi trabalhar diretamente e fomos campeões
também há 25 anos atrás e depois não parou mais. A gente continuou embora, teve uma
pausa, que eu fui Presidente do Sindigeneros, como foi o nosso Presidente o Elenir, fui
Presidente por 4 ou 5 anos, lá fui vice do Barbisan também. Então eu dei uma paradinha,
alguns anos aí, mas sempre participava, mas sempre com um objetivo claro, “deixar as
portas abertas para o Brasil”. Vocês não imaginam as dificuldades que nós temos lá, são
incríveis, mas graças a DEUS, sempre com esforço, com luta, com muito trabalho a gente
conseguiu deixar as portas abertas, isso eu acho que é o que mais nos orgulha hoje caros
Vereadores, é isso, deixar as portas abertas. Uma credibilidade, o Brasil de Farroupilha, eu
estava vendo ali a entrevista do Beto, o Campeão Gaúcho do Novo Hamburgo aí a RBS
entrevistando ele lá, e colocaram várias camisas e a primeira que ele escolheu foi a do
Brasil, isso me chamou a atenção, ele foi meu jogador era Presidente e ele era Jogador do
Brasil, quando eu estava na Presidente, isso me chamou muita atenção. Porque, ele poderia
reconhecer, ele jogou em “N” clubes, primeira camisa que ele pegou foi a do Brasil, não só
ele, o Rodrigo Caetano nos liga seguidamente, ele está no Flamengo, o próprio Lisca, que
estava no Guarani, salvou o Guarani, salvou o Ceará, treinador da 2º Divisão, foi nosso
treinador, e outros grandes nomes que passaram aqui em Farroupilha e graças a DEUS a
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gente sempre, sempre conseguiu dar a volta, não sei como, tem “N” histórias, tem muitas
histórias incríveis para contar para vocês aqui, que a gente ficaria um dia inteiro aqui
contando histórias, de luta né Presidente? Batalhas até de choro de vez em quando, mas eu
acho que o importante é isso, segurar as coisas firmes o Ancélio que está aí, o próprio
Juarez que acompanha desde a época 25, 30 anos atrás a gente está aí a torcida, enfim,
todos os farroupilhenses, eu acho que é um trabalho muito, muito desgastante, mas graças a
DEUS, a gente está sempre aí, recebendo colaborações, incentivos, essa homenagem de
hoje é um incentivo muito grande, não só para mim, poderia ser para qualquer um, o
Ancélio, o Juarez, o Airton, sei lá o Gabriel, outra turma que está ai. Mas eu acho que é um
incentivo muito grande pessoal, para nós batalharmos cada vez mais, dificuldades enormes,
tentar deixar as portas abertas, fazer alguma coisa de útil. Eu chego lá, todo ano é a mesma
coisa, chego lá no mercado, “está o De Cesaro vai estar de novo lá no Brasil”. Aí vem o
pessoal: “pô, mas de novo? Tu és burro De Césaro”. Mas não é uma questão de burrice,
que nem vocês Vereadores que entram num pleito, deixam “N” coisas para ouvir coisas,
para ouvir xingamentos, mas não é uma questão de burrice ou de inteligência, é uma
questão de comprometimento, uma questão de se colocar à disposição de trabalhar, de ver
um trabalho, de ver alguma coisa de útil, para a comunidade, eu acho que essa é a questão.
Não tem pejoração nenhuma em burro, inteligente, ou sei lá que for. Então eu acho que
trabalho é o que nos deixa satisfeito, né Ancélio? E ver também o trabalho nas categorias
de base, foi um Projeto que a gente já tinha há muitos nãos, fizemos grandes times de base,
eu vendi vários jogadores, para Índia, para Europa, farroupilhenses que saíram daqui. Mas
agora. No ano que nós começamos né Gabriel? Trabalho sério com toda a juventude, um
lugar de tentar formar homens, pessoas honestas, trabalhadoras, claro que vai ter com
certeza o objetivo é buscar o atleta que deu resultado, mas me primeiro lugar é formação de
homens de qualidade, eu acho que isso que nos incentiva a trabalhar, estamos lá com
futebol feminino, futebol todas aquelas categorias de base, isso quem os ajuda, dificuldades
enormes, pagando 5, 6 funcionários, mas Graças a DEUS, estamos aí, estamos aberto, não
sei como, mas o importante é isso. Agradecimento a todo o Comitê Gestor que está aqui,
nosso Presidente, os amigos, meu filho, minha família, minha namorada a Adri, enfim, o
pessoal da imprensa, torcedores, eu acho que é isso que faz um trabalho ter sucesso.
Participação de vocês Vereadores que é importantíssima, e de todo pessoal que está aqui e
de muitos outros que não puderam vir, enfim que de uma forma ou de outra tem uma
contribuição com esporte, a gente trabalhou no esporte amador, a gente trabalhou em várias
coisas, mas eu acho importante mesmo, o que nos dá visibilidade é o Brasil, porque é o
maior clube da cidade, e um dos maiores do interior. Eu acho que isso nos deixa muito
orgulhoso. Obrigado a todos, obrigado novamente a vocês Vereadores, nosso VicePrefeito, Capitão, Secretários enfim, todo pessoal que de uma forma ou de outra nos ajuda
e ajuda é muito importante de todos vocês. Muito obrigado.
PRES. FABIANO ANDRÉ PICCOLI: Obrigado Luís Fernando. Nesse momento eu
convido em nome do Poder executivo Municipal o Vice-Prefeito Pedro Evori Pedrozo,
para que proceda a Outorga do Título Mérito Esportivo do Ano ao Sr. Luís Fernando de
Cesaro e também receberá das mãos desse Presidente em nome do Poder Legislativo
Municipal a medalha com o Brasão do Município.
(ENTREGA DA OUTORGA DO TITULO MÉRITO ESPORTIVO)
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VICE-PREF. PEDRO EVORI PEDROZO: “O Município de Farroupilha, do estado do
RS, Mérito Esportivo 2017. O Prefeito Municipal de Farroupilha, no uso de suas
atribuições que lhe confere na Lei nº 4.366, de 17/11/2017. Outorga o presente Mérito
esportivo do Ano o Sr. Luís Fernando de Cesaro. ” E eu em nome do Prefeito Municipal e
como Vice-Prefeito, quero com muita honra te entregar e te dizer muito obrigado em nome
do nosso Município.
PRES. FABIANO ANDRÉ PICCOLI: Convido nesse momento o Vice-Prefeito,
representando o Prefeito Municipal Claiton Gonçalves, nosso Vice, Pedro Evori Pedrozo,
para que faça uso da Tribuna.
VICE-PREF. PEDRO EVORI PEDROZO: Senhor Presidente eu o saúdo
carinhosamente, saúdo a todos os Vereadores, saúdo Luís Fernando, homenageado e
escolhido nesse ano, para representar todo o povo de Farroupilha. Saúdo o Capitão
Tonatto, meu amigo Gilberto do Amarante, Diretor da Defesa Civil do nosso Município,
Secretários Roque e Bica Ferrari, Juvelino, que está lá no canto, Ricardo Ló, muito ligado
ao futebol o Ricardo, uma vida dedicada ao rádio, à transmissão, né Luís? O Ancélio, o
Juarez, uma vez eu fui comprar um carro do Juarez tinha mais troféu do que carro, não sei
o que o Juarez faz, não sei se tem uma revenda de troféu ou o quê que é? Mas, Luís
Fernando, o Município de Farroupilha ele é um município destaque por muitas coisas, pelo
povo trabalhador que tem, pela origem que teve, pelo povo que veio, pela indústria que
tem, pela capacidade do agricultor, do micro agricultor que produz com muita tecnologia e
não seria diferente tu imaginar um município bacana desses sem ter os segmentos que tem,
o esporte. Mas nós vivemos um momento complicado da história, nós políticos, nós
esportistas, os maiores líderes hoje, os políticos, estão presos ou estão processados, os
maiores líderes esportistas estão presos ou estão processados a gente vive um momento
complicado da história. Mas eu espero que esse giro da história se conclua o mais rápido
possível, para que a gente retome a solidariedade que existe em fazer coisas voluntárias,
hoje eu recebi do Governador do Lions do RS. Ele estava visitando a nossa cidade, estava
conosco e um pouco antes dele chegar à gente conversava com o nosso Prefeito, e a gente
dizia que “o estado à escola, o município faz uma força danada para ensinar as novas
gerações uma profissão, para que o cara tenha condições de ter um sustento adequado. Mas
nós precisamos fazer um esforço muito maior para ensinará a cidadania, que é isso que tu
fazes. Que essa dedicação voluntaria, por algo que tu acreditas que vai transformar a
sociedade, tu não estás lá para sustentar a tua família, porque tu sustentas a tua família de
uma outra forma, tu estas lá por algo mais. Os Vereadores aqui não são diferentes, são
criticados, são chacotados, nós vivemos um momento complicado da história, mas eles,
eles são que nem tu, eles saíram de casa e disseram eu preciso fazer mais do que sustentar a
minha família. E é isso que nós precisamos focar de agora em diante, muito mais do que
ensinar uma profissão para as novas gerações, nós precisamos ensinar cidadania, nós
precisamos ensinar que é preciso fazer mais. Eu falei algumas vezes aqui, tem um exemplo
da minha família, daquele interior que a gente veio, quando uma vizinha ficava doente,
minha mãe mandava nós buscar de carroça a roupa dela lá, e a minha mãe e as minhas
irmãs lavavam a roupa daquela família. Havia uma cumplicidade, havia uma necessidade
de fazer mais, a Igreja a contribuição, isso a gente perdeu nas novas gerações. Mas tu, és
um bom exemplo a Câmara de Vereadores falou isso e a imprensa vai contar isso para os
que não vieram aqui. E eu Pedro Evori Pedrozo, em nome do meu Prefeito Claiton
Gonçalves, quero dizer para ti que o nosso povo está muito orgulhoso, do que tu fazes, do
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que tu tens feito e do que a equipe que tu conduzes tem feito. Não os jogadores, mas esse
grupo de homens e mulheres voluntárias que te ajudam a realizar esse trabalho, porque
ninguém é solitário, ninguém faz nada sozinho. Netão dizer para ti que o nosso município
tem muito orgulho do que tu fazes, estamos muito orgulhosos, que tu possas nos
representar e nos representar com grandeza. Que DEUS te abençoe, um abraço a todos.
PRES. FABIANO ANDRÉ PICCOLI: Obrigado ao nosso Vice-prefeito, Pedro Evori
Pedrozo. Em nome do Poder Legislativo Municipal, Luís Fernando, queria te parabenizar
pela tua história, pela tua trajetória de vida, pela admiração que teus amigos, que teus
companheiros têm por ti, porque esse reconhecimento da Câmara de Vereadores, nada
mais é do que um reconhecimento da Comunidade farroupilhense, pelo teu trabalho, pela
tua dedicação, pela tua entrega a uma causa que por inúmeras vezes tivestes que deixar de
lado família, trabalho, para te dedicar ao clube, sem segundas intenções, que nós sabemos
que por muitas vezes algumas pessoas participam de entidades, de clubes, da Sociedade,
com segundas intenções. Sejam segundas intenções lícitas ou ilícitas, mas a tua trajetória
de vida, demonstra que você é um apaixonado pelo esporte, um apaixonado pelo Brasil, e o
nosso país, mais do que nunca, precisa de pessoas apaixonadas, então receba essa
homenagem, esse reconhecimento da Câmara de Vereadores, pela tua história de vida e
que DEUS te conceda muita saúde, muita paz, muita tranquilidade, para seguir esse
trabalho que tanto amas. Agradecemos dessa forma a presença do nosso Vice-Prefeito,
Pedro Evori Pedrozo, Secretários Municipais presentes, aos ex-Vereadores presentes, o
Vereador Juvelino e o Vereador Ancélio Brustolin, a imprensa, ao nosso Presidente do
Sindigeneros que está se despedindo, parabéns pela tua trajetória Elenir, aos senhores e
Senhoras aqui presentes. Essa Casa se Orgulha muito de poder homenagear uma pessoa
com uma trajetória tão lícita, quanto o Luís Fernando. Um reconhecimento pelos serviços
prestados a nossa comunidade. Muito obrigado, pela presença de todos. Nada mais a ser
tratado nessa noite, declaro em nome de DEUS, encerrado os trabalhos da presente Sessão
Solene.

Fabiano André Piccoli
Vereador Presidente

Sandro Trevisan
Vereador 1º Secretário
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