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SESSÃO SOLENE 

 

Presidência: Sr. Thiago Pintos Brunet 

Às 18h00min o Senhor Presidente Vereador Thiago Pintos Brunet assume a direção dos 

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

Arsego, Eleonora Broilo, Fabiano André Piccoli Jonas Tomazini, Jorge Cenci José 

Mário Bellaver, Josué Paese Filho, Odair José Sobierai, Sandro Trevisan, Tadeu Salib 

dos Santos, Tiago Ilha e Valdemar Ferreira. 

PRES. THIAGO BRUNET: Boa noite a todos e a todas. Invocando o nome de DEUS 

declaro abertos os trabalhos desta Sessão Solene Comemorativa aos 90 anos de fundação 

do Clube Santa Rita. Inicialmente a Câmara de Vereadores agradece a presença de todos e 

saúda as seguintes autoridades aqui presentes: nosso Vice-Prefeito Municipal Pedro Evori 

Pedrozo, Secretários Municipais, Diretoria do Clube Santa Rita, Imprensa, Senhoras e 

Senhores presentes. De imediato então convidamos para que façam parte da Mesa 

Excelentíssimo Sr. Pedro Evori Pedrozo, Vice-Prefeito Municipal, neste ato representando 

o Prefeito Claiton Gonçalves, e também o Presidente do Clube Santa Rita Senhor Oscar 

Antônio Triches. Passo então a palavra ao Vereador Odair Sobierai que falará em nome do 

Poder Legislativo Municipal, com posterior aparte as demais bancadas. 

1º SEC. ODAIR SOBIERAI: Boa noite a todos, queria saudar o nosso Presidente Thiago 

Brunet, nosso Vice Prefeito Pedro Evori Pedrozo, Secretários Municipais, imprensa, 

funcionários da Casa. Nosso Presidente do Santa Rita, Oscar Triches, em seu nome saudar 

todos os ex-presidentes, demais membros da diretoria, as rainhas e soberanas Saudar Dona 

Elsa, em nome dela saudar os familiares dos patronos do Santa Rita e demais pessoas aqui 

presentes. Queria agradecer também a Rosane Felicetti pela decoração, a Hermelu, na 

pessoa do André pelo empréstimo das redes e bolas. Nesta noite vou falar de conquistas, de 

pessoas que deixaram saudades, de tempos incríveis, na caminhada dos 90 anos do Clube 

Santa Rita. Noite especial, em que me sinto honrado em poder prestar uma homenagem à 

história de um clube que na sua caminhada demonstrou o valor do esforço de cada sócio, o 

entusiasmo de cada etapa vencida, completando agora no próximo dia 28, 90 anos de 

fundação. Saúdo aqui o Vereador Sandro Trevisan e aos demais Vereadores desta Casa, 

que concordaram imediatamente com a ideia de prestar esta homenagem e incluir no 

Calendário Oficial do Município o aniversário do clube, e também ao Prefeito Municipal 

Claiton, que muito atencioso sancionou a Lei. Como disse inicialmente, pessoas deixam 

saudades e agora vou lhes contar um pouco desta linda história que iniciou-se em meados 

de 1928, onde um grupo de jovens se encontravam para passar momentos descontraídos e 

alegres, falando a mesma linguagem através de uma bola de futebol, que na época era 

considerada uma novidade, tamanha as emoções que causavam nos corações das moças, no 

esquecimento dos problemas e nos sonhos despertados. A bola era símbolo de um laço de 

fraternidade entre estes jovens conhecidos por: Adolfo Riva, Jacinto Feltrin, Vitorio Dal 

Monte, Guido Lovato, Abel Feltrin, Caetano Bolognese, Abramo Feltrin, Luís Lumbieri, 

Ângelo Feltrin e Giacomo Damin. Adolfo Riva era o detentor da bola, porém num certo dia 

ao chegar em casa seu pai o esperava com uma correspondência a qual dizia que ele teria 

que servir o quartel. Sua tristeza foi imensa, mas ao mesmo tempo teve a grandiosidade de 

pensar em seus amigos, até por que não achava justo terminar com os encontros dos jovens 

amigos, e propôs a eles que comprassem a bola. Porém os mesmos não tinham dinheiro 

suficiente para isso naquele momento. Foi então que se reunirem e ao redor de um poço 
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decidiram que cada um iria contribuir de alguma forma, até juntarem o dinheiro para 

comprar a bola do amigo. Foi o que fizeram e já prontamente decidiram fundar uma 

sociedade, onde lavraram uma ata que documentou a fundação do então denominado Sport 

Club Santa Rita, aonde os fundadores ficaram denominados como patronos do clube. E os 

anos foram passando, o grupo de jovens foram se encontrando para jogar bola e dançar em 

bailes realizados no galpão do Sr. Abramo Feltrin, até que em 1937 a sede do clube passou 

a ser localizada em Nova Vicenza, no cruzamento das Ruas Vêneto com Domenico Fin, 

em que passou a ser chamada de Grêmio Esportivo Santa Rita, pois além do futebol e das 

reuniões dançantes, jogavam bochas. Em 1959, começou a construção dos alicerces da 

sede atual, que hoje possui mais de dois mil metros quadrados de área construída. Quantas 

lembranças, bailes de chopp, blocos carnavalescos, o time de futebol Santa Rita, os 

almoços, os carteado. Em 1967 passou a ser chamado de Centro Cívico e Cultural Santa 

Rita, com isso vieram às reuniões dançantes do período de ouro que possibilitou 

contemplar as obras do prédio, colocando assoalho, iluminação, sonorização, quadra de 

bolão. Na década seguinte adquiriu-se uma área de 16 hectares, para a sede campestre, que 

foi inaugurada em 1994 e no final da década de noventa passou a ser chamado oficialmente 

de Clube Santa Rita. Enfim, este é o marco histórico de um clube que iniciou suas 

atividades a partir de um grupo de jovens que, lá em 1928, começou uma história de amor 

ao futebol e a dança. Obrigado jovens daquela época que com um sentimento simples e ao 

mesmo tempo fabuloso, nos proporcionou poder fazer parte desta história. Sim, o Clube 

Santa Rita faz parte da minha história de vida desde 1994, onde eu participava das reuniões 

dançantes, onde pude compartilhar com minha esposa momentos inesquecíveis. Sim faz 

parte da minha vida os jogos de bolão com a família Santa Rita, os almoços por baixo das 

árvores na sede campestre, o futebol, o jogo de 48, os inúmeros banhos de açude, o 

casamento de bodas de ouro de meus pais, na época Presidente Itamar De Faveri, enfim o 

crescimento dos meus filhos em um ambiente maravilhoso. Gostaria, para encerrar, deixar 

uma mensagem: “acreditar é o primeiro passo para qualquer conquista, você é capaz de 

coisas que nem imagina. Quem diria a muitos anos que algum dia o homem seria capaz de 

voar? Quem arriscaria pensar que o ser humano conseguiria pisar na lua? Tudo é 

impossível até alguém sonhar mais alto.” Quando um grupo de amigos transforma seu 

sonho em um objetivo e luta com determinação por ele, está dando o passo certo para o 

conseguir. Muitos duvidarão inicialmente se o plano se for ousado, mas a fé é mais forte do 

que qualquer receio. Nunca duvide, por isso, da sua capacidade em superar expectativas. 

Você terá que sempre ser o primeiro a acreditar para conquistar algo de valioso. Cada dia é 

uma dádiva, uma oportunidade de transformar sonhos em realidade. Clube Santa Rita, 

jovens de 1928, agradecemos por vocês terem escolhido nossa cidade, por fazerem o nosso 

povo feliz, por trazerem inúmeras atrações e por ter sempre um lugar de aconchego para 

todos os farroupilhenses. Esta é uma homenagem da Bancada do PSB e da Câmara de 

Vereadores. Aqui deixamos nossa homenagem ao Clube Santa Rita que faz parte da 

história de Farroupilha, vida longa, um abraço a todos. 

PRES. THIAGO BRUNET: Nesse momento então, passamos as outras Bancadas que 

terão cinco minutos para fazer o seu aparte. Convido então o Vereador do PRB, Tiago Ilha.  

VER. TIAGO ILHA: Senhor Presidente, colegas Vereadores, nosso vice Prefeito 

Municipal Pedro Evori Pedrozo, nessa oportunidade aqui representando nosso Prefeito 

Municipal, o Oscar, nosso atual Presidente do Clube Santa Rita e no nome do Oscar citar a 

todas as pessoas que de uma forma direta ou de uma forma indireta participam dessa 
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entidade. Veja bem que dia espetacular que estamos vivendo e, certamente muito histórico, 

porque essa Casa Legislativa está aqui fazendo uma homenagem muito justa aos 90 anos 

de um clube do nosso município, que se confunde com a própria história do nosso 

Município de Farroupilha. Um clube que pode através de todos esses 90 anos escrever lado 

a lado com cada morador dessa cidade a história da nossa cidade. Esse clube junto com as 

pessoas se emocionou, esse clube junto com as pessoas casou muitos casais, esse clube 

junto com as pessoas divertiu a tantos e tantos farroupilhenses, esse clube, junto com os 

apaixonados e os amantes do esporte pode trazer momentos que até hoje são guardados, 

lances históricos meu amigo Casca, momentos e campeonatos embaixo de chuva que 

ficaram guardados na memória que cada um que participou dessa história guarda com um 

pedacinho dela dentro no seu coração e revive essa história a cada momento que lembra 

que o nosso Clube Santa Rita está completando 90 anos. 90 anos é um tempo 

extremamente curto, se for imaginar no ponto de vista de uma grande cronologia da 

história, mas um tempo muito longo quando se fala de manter vivo, de pé um clube por 90 

anos. Vocês imaginam que manter e organizar, está aí passando por todos os obstáculos 

que passou momentos propícios aonde que as coisas iam bem, outros momentos que as 

coisas não iam tão bem, nesse andar, nessa caminhada muito teve que se moldar ao Clube, 

mas o que ficou e o que fica eternizado na história do Clube Santa Rita é a sua história. E 

essa história está aqui representada por muitos de vocês que eu vejo aqui nessa noite hoje. 

E que realmente nos emocionam porque como eu falei cada um que está aqui tenho certeza 

que é também com os meus colegas Vereadores, tem a sua história ligada com o Clube e eu 

também tenho, não só como sócio que sou. Como tenho no Clube Santa Rita uma extensão 

da minha casa, uma extensão da minha família e lá passo muitos momentos durante o ano 

me divertindo e aproveitando tudo que essa sede que tem que fazer e Oscar, eu quero dizer 

que esses 90 anos você está de parabéns, a sua equipe também, porque o clube vive um 

momento maduro, um momento em que nós que estamos vivendo essa história só temos 

que nos orgulhar dessa história toda então a bancada do Partido Republicano gostaria de 

desejar que o nosso Clube Santa Rita possa ter outros 90 anos e que a comunidade vá estar 

sempre próxima dentro do que for possível também esse Vereador para poder colaborar 

com o nosso clube, porque a gente sabe que tem desafios, nem tudo é festa e eu converso 

com muitos integrantes da diretoria que nos falam do dia-a-dia desses desafios. Então a 

minha fala também hoje é para destacar que nós estamos ao lado do Clube para que a gente 

possa buscar esses desafios Oscar e que esses momentos que precisam ser superados, nós 

estamos ao lado do Clube Santa Rita, para que a gente possa junto com a Diretoria, meu 

amigo Casca, poder estar lado a lado buscando novas conquistas para esse Clube, que 

precisa sim ter um olhar estreito da comunidade a cada momento em que passa e que as 

coisas vão acontecendo. Então em nome do Partido Republicano Brasileiro hoje, Senhor 

Presidente nós gostaríamos de deixar a nossa homenagem, o nosso carinho, dizer que o 

Clube Santa Rita realmente é a extensão da nossa casa, faz parte da nossa vida e acima de 

tudo faz parte do DNA do farroupilhense. O DNA do farroupilhense tem lá um pouco do 

Clube Santa Rita. Meu muito obrigado, uma boa noite a todos. 

PRES. THIAGO BRUNET: Convido o Vereador Alberto Maioli para que faça a sua 

apresentação.  

VER. ALBERTO MAIOLI: Boa noite Senhor Presidente, boa noite Vereadores, 

imprensa, Secretários e uma boa noite muito especial à família do Clube Santa Rita. Como 

não podia ser diferente, eu sempre falei e vou falar de novo hoje, eu disse que eu ia fazer 
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uma música em homenagem ao Clube Santa Rita e eu fiz a música e agora vou cantar, 

minha voz é meio falha, mas vai dar certo para eu fazer os versos para o Clube Santa Rita, 

homenagear esse maravilhoso Clube. Eu vou me apresentando, nesta noite tão bonita e 

nesta Sessão Solene, minha gente me acredita do nascimento de um clube toda história está 

escrita, são 90 anos de idade deste Clube Santa Rita. Em nove homens começaram para dar 

a introdução, depois se formaram em 30 para dar continuação, tiveram dificuldades foi essa 

composição, faziam suas reuniões em baixo de um galpão. E o Clube Santa Rita começou 

foi mesmo assim, lá havia um dito poço rodeado de cupim, lavraram a dita ata que serviu 

de boletim. Começaram a fazer festas lá no galpão do Feltin. E o povo entusiasmado, 

sempre com dedicação e no galpão do Feltrin começaram os bailões e lá mesmo se reunia 

uma grande população e para ter claridade só lamparina e lampião. E os tempos se 

passaram é a própria realidade, hoje já tem sede própria está linda sociedade, ela já tem 

recebido as grandes celebridades e é o clube mais bonito, orgulho desta cidade. E o Clube 

Santa Rita não tinha nenhum rival, havia organização, para os grandes festivais. Era um 

Clube de irmandade, com gente muito especial. Todos os anos lá faziam sempre os 

melhores carnavais, Farroupilha se orgulha deste Clube Santa Rita, tudo aquilo que falei, 

minha gente me acredita. Todos somos sabedores que a história é infinita. Com este belo 

patrimônio, a cidade é mais bonita. E assim vou encerrando, essa é a própria lida, dia 28 de 

maio que a semente foi nascida, mas podem me acreditar que a história é bem comprida, 

sempre desejo sucesso e muitos anos de vida. Muito obrigado. 

PRES. THIAGO BRUNET: Convido o Vereador Fabiano André Piccoli, para que faça 

uso da Tribuna. 

VER. FABIANO ANDRÉ PICCOLI: Obrigado Senhor Presidente. Uma boa noite a 

todos e a todas. Uma saudação especial ao Presidente dessa Câmara Legislativa, Vereador 

Thiago Brunet, colegas Vereadores, Vereadora Eleonora, nosso Prefeito Municipal em 

Exercício Pedro Evori Pedrozo, gostaria de saudar os Secretários presentes, Secretário 

Fernando Silvestrin, Secretário Vandré Fardin, imprensa escrita e falada, Presidente do 

Sindilojas, ex-vereador e ex-presidente dessa Casa Sérgio Rossi. Uma saudação especial ao 

representante do Clube homenageado, amigo Oscar e em nome do Oscar todos os ex-

presidentes, mas em especial, saudando uma figura ilustre chamado Gilmar Luís Gasperin, 

saudar todos os moradores de Farroupilha, moradores da região que de alguma forma se 

entregaram, se dedicaram ao Clube Santa Rita e também a ex-presidente, ex-vereadora, ex-

presidente dessa Casa, a Nica, saudar todas as mulheres que contribuíram para o 

fortalecimento e a perpetuação do Clube Santa Rita. O desafio de manter uma entidade, de 

manter uma associação é muito grande. 90 anos de história, foram muitas mãos que 

trabalharam na construção, que trabalharam na manutenção de um clube. Nós poderíamos 

citar diversos exemplos de clubes da região, de clubes de Farroupilha que não conseguiram 

perpetuar seus sonhos lá do início de sua fundação. Que de objetivo de ter uma bola de 

futebol, hoje já se passaram 90 anos. E aproveito para saudar de forma muito carinhosa os 

familiares descendentes dos fundadores, de Vitorio Dal Monte, Jacinto Feltrin, Luís 

Lumbieri, Caetano Bolognese, Giocondo Damin, Guido Lovato, Ângelo Feltrin, Abramo 

Feltrin e Abel Feltrin, que foram os precursores de um sonho que foi passando de geração a 

geração e continua sendo passado de geração em geração. Nós temos aqui, poderíamos 

citar a família Campeol, a família Galafassi, a família De Faveri, a família Theodoro, que 

são famílias que os pais trabalharam muito limpando o chão daquele clube e os filhos 

seguiram seu exemplo e continuam trabalhando em prol de uma sociedade, de uma turma. 
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Porque quem trabalha numa entidade, numa associação, é voluntário; A organização de 

uma festa tem toda uma preocupação pré-festa, durante a festa e depois fechar as contas e 

essas pessoas são as mesmas que fecham o salão e não ganham um centavo. Estar à frente 

de uma entidade é um grande desafio, aonde muitos levantam o dedo para apontar críticas 

e apontar erros, mas poucos se dão as mãos para trabalhar em prol de um objetivo comum. 

Felizmente nós esse ano, nos tornamos sócios do Clube, no final do ano passado a minha 

esposa comentava “nós precisamos encontrar um local para levar o nosso filho no verão, 

uma piscina, um lugar assim e pô tem o Santa Rita”. E aí fomos descobrir né Casca, que eu 

já era sócio, só reativamos o título e eu acredito que o Benjamin foi um dos sócios que 

mais participaram da sede nesse verão, naquela piscina que é muito gostosa, muito legal. 

Então finalizo essa homenagem, dizendo que nós devemos perseguir nossos sonhos, 

aquelas pessoas que lá em 1928 sonharam em ter uma bola de futebol, deixaram um legado 

para mais de milhares de sócios que hoje somos do Clube Santa Rita. Um sonho ele é 

perseguido, mas também deve ser trabalhado e muito suado, porque assim, com muito 

trabalho, com muita dedicação, com muita decência na condução de uma presidência ou de 

uma diretoria que se deixa um legado para uma sociedade, para uma comunidade. Era isso 

Senhor Presidente, muito obrigado, parabéns, vida longa ao Clube Santa Rita e que 

continuem com esse legado de trabalho, de força, de fé e de dedicação. Uma boa noite a 

todos. 

PRES. THIAGO BRUNET: Convido o Vereador Aldir Toffanin, representando o PDT, 

para que faça uso da Tribuna. 

VER. ALDIR TOFFANIN: Senhor Presidente do Legislativo Municipal Thiago Brunet, 

Senhor Vice Prefeito Municipal Pedro Evori Pedrozo, quero cumprimentar aqui o 

Presidente desse Clube Santa Rita, Senhor Oscar Antônio Triches e em seu nome 

cumprimentar a toda diretoria desse tão importante clube para o nosso município. Senhores 

Secretários Municipais aqui presentes, vejo o Secretário Fernando, o Secretario Vandré. 

Gostaria aqui de cumprimentar também os ex-vereadores desta Casa, Senhor Sérgio Rossi, 

Senhor Juvelino, Senhora Nazilda, a Nica, que teve um trabalho tão bonito a frente desse 

Clube também. Queria cumprimentar aqui a imprensa escrita e falada, funcionários dessa 

Casa e público em geral, meu boa noite. É importante destacar a importância do Clube 

Santa Rita ao Município de Farroupilha pela realização de grandes eventos na área social e 

na área esportiva nestes 90 anos. Falar também que são poucos os clubes que tem a história 

e a bagagem desse Clube. Completar 90 anos de existência não é uma tarefa fácil, tenho 

certeza que nestas nove décadas houve muito empenho e dedicação envolvida para que o 

clube chegasse onde está hoje e com a grandeza que esse mesmo representa para 

Farroupilha. Não posso deixar de falar do trabalho da atual diretoria, do meu amigo 

Mikael, que aqui está presente, e sei Mikael do seu trabalho juntamente com os demais 

membros da diretoria e juntamente com a Administração Municipal, para estudo da 

viabilidade da abertura de um novo acesso para esse clube. Tenho certeza que será um 

acesso muito importante para esse clube. Se DEUS quiser, né nosso Vice-Prefeito. Contem 

com este Vereador sempre, estou à disposição para o que puder ajudar. Em meu nome e em 

nome dos meus colegas Vereadores do PDT, o nosso Presidente Thiago Brunet e meu 

colega Valdemar Ferreira, quero deixar aqui os nossos mais sinceros parabéns a essa 

entidade. Um grande abraço a todos e boa noite. 

PRES. THIAGO BRUNET: Convido para que faça uso da Tribuna o Vereador Tadeu 

Salib dos Santos, representando o PP. 
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VER. TADEU SALIB DOS SANTOS: Senhor Presidente Tiago Brunet, demais 

Vereadores desta Casa, Vereadora Eleonora, quero saudar o Prefeito em exercício Pedro 

Evori Pedrozo, saudar ao amigo Oscar Triches. Gratas recordações da década de 80, não 

imaginando que logo ali na frente estaria presidindo a grande sociedade popular do nosso 

município. Parabéns Oscar, grandes conquistas até agora e, daqui para frente tenho certeza 

que muitas virão ainda. Quero saudar a imprensa que registra este momento através do 

amigo Muller, radio Espaço FM, também aqui diretores do nosso Jornal Informante, 

direção também do Jornal O Farroupilha; Saudar a parte televisiva do nosso município 

através do Leandro Adamatti. Quero saudar aos Senhores Secretários Municipais aqui 

presentes. E como falar de 90 anos do Clube Santa Rita sem lembrar figuras expressivas e 

de nome que conduziram essa história até os dias de hoje. Começando esta historia, eu 

quero agradecer a quem tem e teve parentesco com quem dirigiu o Clube Santa Rita 

durante 29 anos, Vereador Josué Paese Filho. Ali esta o Seu Jandir que era um membro da 

família do Vereador Josué e a pessoa mais indicada hoje para falar do Santa Rita, tenho 

certeza absoluta, seria o Vereador Josué Paese Filho, senão fosse a emoção que talvez iria 

perturbar um pouquinho sua fala, porque falaria mais alto o coração e a memória. Então 

Vereador, muito obrigado por esta oportunidade e queremos dizer que uma comemoração 

de aniversário de fundação tem sempre algo inédito, sempre representa algo especial, 

independentemente da quantidade de ciclos que estejam sendo completados. Nestes 90 

anos de existência o Clube Santa Rita fez muita coisa pela nossa comunidade e deve sim 

comemorar. A cada ano são novas experiências, novos projetos e nova contribuição. Fazem 

isso com total desprendimento, apenas pelo prazer de servir, de dar de si antes de pensar 

em si. Em 90 anos de história, a organização soma grandes contribuições com a sociedade. 

Eu quero dizer aos Senhores que o Avô da minha neta, também Avô da minha neta, em 

comemoração dos seus 87 anos na sexta-feira que passou, eu pedi a ele, entre um gole de 

vinho e um pedacinho de torta, “Vô Itacir fala um pouquinho do Clube Santa Rita”; Num 

dos momentos mais lindos da historia de um ser humano aonde que alguns momentos ele 

tenha a pureza da criança, em outros quando a memória esta bem clara e, na sexta-feira, 

para nossa alegria e nossa felicidade, ela estava mais do que clara. Ela estava no passado, 

no presente e projetando o futuro e ele me disse: “Eu quero dizer com orgulho que meu Pai 

faz parte desta historia dos 90 anos e eu nos meus 87 anos sou parte desta historia. E quero 

dizer a vocês algo que eu quero levar comigo o sim de vocês. Preparem a Lisa para dar 

sequencia nesta história”. Então quero dizer a vocês que estão aqui na condição de ex-

dirigentes, a Dorli, essa rainha de sempre, representando a todas as rainhas que lá 

passaram. A Nica, a expressão dos Theodoro trabalhadores. Eu queria fazer tantos aqui, 

mas não é possível. Mas numa singela homenagem eu quero dizer que hoje à noite nos 

meus agradecimentos a DEUS, eu vou agradecer pelos 90 anos e por vocês contribuírem 

para que esses 90 anos sejam 90 anos de orgulho, de historia. E pedir a DEUS que me de a 

maior riqueza do universo para também junto com o Vô Ita realizar o sonho dele e o meu 

sonho também; Que a Lisa possa desfrutar do Santa Rita. Por fim, só nos resta invocar 

bênçãos e proteção divina e deixar registrada as nossas mais calorosas homenagens e nossa 

gratidão por esses 90 anos de realizações. Obrigado a todos e que DEUS ilumine os 

próximos 90 anos. Boa noite a todos. Obrigado. 

PRES. THIAGO BRUNET: Convido nesse momento o Vereador Jorge Cenci, 

representando o PMDB. 
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VER. JORGE CENCI: Boa noite a todos. Saúdo o nosso Presidente, quero saudar 

também o nosso vice Prefeito Municipal Pedro Evori Pedrozo, ao Presidente do Clube 

Santa Rita, Oscar Triches, saúdo aqui também os ex-vereadores Juvelino Ângelo De 

Bortoli, Nasilda Teodoro, ao ex-presidente, hoje Presidente do Sindilojas e Vereador 

Sergio Rossi, o nosso Ex-prefeito Municipal Bolivar Pasqual, saúdo a todos os 

componentes, familiares do nosso querido Clube Santa Rita. Saúdo a imprensa, saúdo a 

todos os que nos prestigiam através das redes sociais. Hoje é um momento especial para 

nossa Câmara de Vereadores, é um momento especial também para Farroupilha. Eu acho 

que é uma data aonde não é qualquer clube, não é qualquer entidade que chega a essa 

idade. Então temos que homenagear, temos que curtir sim esse momento. Saúdo aqui todas 

as direções que passaram, as pessoas que fazem um trabalho voluntário, saúdo também a 

rainha dos 50 anos de clube e em seu nome Dorli Tonin, saúdo a todas as mulheres que 

estão aqui também prestigiando esse momento. E falar do Clube Santa Rita é bom, a gente, 

a nossa família é sócia a mais de 20 anos. Então a gente também usufruiu como muitos de 

vocês de uma entidade que é referencia para o município, é referencia para a nossa região e 

também para o estado do RS. Porque não também ser referencia a nível nacional? Todos 

nós lembramos das ações, dos eventos, que esse clube, essa entidade promove; O carnaval, 

sempre pensando na diversão do seu associado e dos seus frequentadores, até no futebol 

né, foi encontrado um meio de alavancar e usando um nome bem festivo né? A farra da 

bola, que é tradicional no nosso município. Eu acho que é um momento muito importante e 

que em teu nome Oscar, como Presidente atual, e aos demais componentes e aos demais 

Presidentes, aos demais, as pessoas que estiveram envolvidas, contribuindo, fazendo a sua 

parte né, seu trabalho comunitário de envolvimento, de engrandecimento desse hoje clube 

referência, eu quero agradecer a todos por estarem aqui e também quero agradecer a minha 

bancada. Agradecer ao Vereador Arielson Arsego, Eleonora Broilo, Jonas Tomazini e José 

Mário Bellaver, pela oportunidade de falar neste momento e representando o MDB de 

Farroupilha, falar para os colegas, os amigos do Clube Santa Rita. Parabéns a todos os 

envolvidos. Tenho certeza que o clube em si terá muitos e muitos outros anos, sempre com 

contribuições, sempre com ações voltadas para o bem estar e a diversão dos seus 

associados e da comunidade farroupilhense e da nossa região, muito obrigado e parabéns. 

PRES. THIAGO BRUNET: Nesse momento então, eu convido Rafael Chiele Capellari e 

Luiza Torqueto Dias, que farão apresentação em homenagem ao Clube Santa Rita. 

(APRESENTAÇÃO DE MÚSICA). Agradecemos então ao Raphael Capellari e a Luiza 

Dias. Neste momento então passo a palavra ao Sr. Oscar Triches, Presidente do Clube 

Santa Rita, que fará uso da Tribuna em nome da Instituição. 

SR. OSCAR TRICHES: Uma boa noite a todos, especialmente ao Thiago Brunet, 

Vereador Presidente dessa Casa, ao Pedrozo nosso amigo, Vice-prefeito. Quero agradecer 

essa valorosa Casa Legislativa, em especial ao Vereador Odair Sobierai e ao Vereador 

Sandro Trevisan, da Bancada do PSB, por essa singela homenagem e a todos os 

Vereadores que foram dar o aval a essa grande e expressiva homenagem ao nosso querido 

Clube Santa Rita. O Clube Santa Rita presente na sociedade farroupilhense desde o século 

passado, antes mesmo da emancipação política de Farroupilha, o Clube já participava junto 

à sociedade. Eu ia fazer um breve e singelo caminho do Clube Santa Rita, mas já foi dito 

praticamente tudo, eu vou somente pincelar algumas coisas que de repente ficaram; Eu 

acho importante falar. Os fundadores já foram comentados, né, foi feito o nome de todos os 

fundadores, mas eu quero salientar que esses fundadores constituíram família e sendo que a 
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maioria desses familiares e descendentes, quase todos ou a maioria, continuam nesta 

grande iniciativa de ajudar o Clube Santa Rita. Quero aqui falar também sobre o 

restaurante do clube, né, que 50 anos ele foi uma referência também aos domingos ao 

meio-dia, principalmente o pessoal de Porto Alegre e de todo o Estado vinham se deliciar 

com a comida que era feita no restaurante. Bom, nesses 90 anos, nós tivemos muitas 

histórias, muitas contadas aqui por todos, eu quero agradecer por todas essas lembranças 

que foram feitas, né, e essas realizações contaram com o empenho de muitas pessoas, e eu 

tenho que fazer aqui o nome de todos os Presidentes que passaram e em cada época todos 

eles tiveram uma importância muito grande. Eu não vou fazer aqui, nominar todas as 

realizações que tiveram cada um, mas todos foram importantes, começando pelo Jacinto 

Feltrin, o Vitório Dal Monte, o Albino Bender, o Ângelo Schenato, o Germano Pessin, o 

Itacir Feltrin, o Jandir Luciano Azevedo, o Gilmar Luiz Gasperin, o Itamar de Faveri, a 

Anazilda Theodoro e o Ênio Chies. Todas essas pessoas, todos esses Ex-presidentes, foram 

muito importantes em cada época que eles presidiram o Clube e, que nem foi falado, todos 

eles tinham uma diretoria e uma diretoria importante e que sempre ajudou a todos sem, 

vamos dizer, ter nenhum soldo, somente por dedicação e empenho e por gostar do Clube. 

Nesses 90 anos, podemos dizer que a participação e a colaboração de todos já fizeram a 

história e como na inauguração hoje o seu lema ainda continua sendo como lá na ata de 

fundação, em 1928, criar um lugar para dançar e jogar futebol. Mas os tempos mudaram 

um pouco e chegou à era digital. O Clube Santa Rita também teve que se reinventar, e aqui 

hoje, graças ao empenho de todos, com a nossa nova diretoria ou atual diretoria, que eu 

gostaria de nominar também, ao Vice-presidente Mikael, ao Vinícius Galafassi, ao Noroel 

de Souza, o Estevan de Faveri, a Ivalda Nichetti, o Abraão Correa de Souza, ao Gilmar 

Luiz Gasperin o nosso executivo, o Paulo Fabiano, o Geraldo Scariot, ao Luciano Paese, ao 

Luiz Nichetti e ao Gilberto Bertoletti. Além dessas pessoas nós temos mais uma equipe de 

em torno de uns 30 integrantes que o clube conta como “a turma do apoio”. Com essa 

turma trabalhando, nós continuamos sonhando com novos projetos, se readequando aos 

anseios de todos os nossos associados e simpatizantes e um deles é a firme e concreta 

proposta do Executivo Municipal de abrirmos um novo acesso a nossa sede campestre. 

Como já dito, um belíssimo espaço verde ao qual trará a comodidade de estar a menos de 2 

km do centro da cidade, nos dando a possibilidade de oferecer aos associados muito mais 

possibilidades de lazer, conforto, descontração, entretenimento, prática de esportes e 

contato com a natureza. Com a facilidade de acesso, sem a perigosa necessidade de 

enfrentarmos uma rodovia de alto tráfego e as subidas íngremes da nossa estrada de chão 

que hoje temos que enfrentar. Aqui também, além do clube de apoio, eu terei que fazer, 

homenagear também as nossas ex-rainhas, muitas delas aqui presentes, como temos 

bastante Ex-presidentes aqui presentes, né, além das intempéries, o frio está aí, não vamos 

se queixar dele, nós rezamos para ele vir e tomara que continue. Mas as nossas soberanas, a 

Dona Adelaide Osmarin, a Maria da Glória Boniatti, a Dorli Tonin a nossa eterna rainha, 

né, Dorli?  A Adriana de Cesaro, a Dolores Kuhn Balbinot, a Edelmari Gazzoni a Ilca 

Ceriolli, a Silvana Zucollotto Bertuol, a Nadine Feltrin, a Mariucha Chies, e as nossas 

atuais soberanas: a Lauren Cristina Galafassi, Andressa Cristina Zanco e a Paula Cristina 

Canzan. Todas essas pessoas foram importantíssimas para o clube, mas eu gostaria de 

ressaltar três pessoas, ou melhor, até quatro pessoas, que umas estão presentes, outras já se 

foram. Todas as pessoas que passaram pelo clube foram importantes, como eu já disse, mas 

nós temos o Jandir de Azevedo que foi presidente do Clube Santa Rita por 30 anos e a 
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Dona Elza está aqui aos 88 anos, esposa dele. Pediria uma salva de palmas para ela (salva 

de palmas), que é isso que leva uma sociedade adiante, são as pessoas. Usaria o Gilmar 

Luiz Gasperin, um eterno apaixonado pelo Clube Santa Rita também colaborador eterno 

hoje tocando nosso clube como ninguém, nos ajudando, né, estando lá 24 horas 

“respirando Clube Santa Rita”. Gostaria de uma salva de palmas para ele também (salva de 

palmas). Nós temos uma pessoa que acompanha o clube há 40 anos e quase ninguém fala 

dele, quer dizer, fala bastante, mas eu gostaria de homenagear também ao Gilberto, o nosso 

querido “Tcheco”, o Gilberto Bertoletti que também está sempre disponível e ajudando 

sempre que precisa. Estou aqui pincelando algumas coisinhas, como eu disse a maioria do 

pessoal, eu não quero aqui me tornar muito repetitivo, mas por fim nosso eterno Clube 

Santa Rita, através de suas diretorias sempre soube adequar espaços para satisfazer o seu 

maior patrimônio que são os associados e vocês que nos prestigiam. Dito isso, nós temos 

um filme que conta um pouquinho da história que nós fizemos, chamamos um diretor 

americano aí para dirigir o filme, é um filmezinho curtinho de 7, 8 minutos que 

sucintamente conta um pouco da história do nisso clube. Eu acho que, não sei se era o 

Spielberg que estava começando, pode até ser. Mas eu gostaria de antes que se passar o 

filme, nós temos uma lembrança do clube, dos 90 anos do clube, que eu gostaria que o 

pessoal da diretoria, o Gilmar, entregasse a cada Vereador aí, para eles lembrarem do nosso 

evento aí (entrega de lembranças). Bom, pessoal, eu acho que da minha parte era isso, 

desculpa a minha, não sou lá treinado na política ainda, quem sabe um dia, né. Gostaria de 

agradecer a presença de todo o pessoal do Santa Rita, o pessoal que não é do Santa, mas 

sempre gostou do clube de uma maneira ou de outra, agradecer novamente a essa Casa 

Legislativa. Muito obrigado pela honra. Ao Vereador Odair, ao Vereador Sandro aí que 

nos proporcionaram essa maravilhosa recordação do clube, então uma boa noite a todos e 

vamos assistir um filme, né, bem interessante. Novamente uma boa noite e obrigado a 

todos. (Exibição de vídeo). 

PRES. THIAGO BRUNET: Gostaria então nesse momento de convidar o nosso Vice-

prefeito Pedro Pedrozo, o Senhor Oscar Triches presidente do Clube Santa Rita para 

juntamente com este Presidente descerrarmos de forma simbólica a placa alusiva aos 90 

anos do Clube Santa Rita, que posteriormente será afixada nas dependências do clube. 

(Descerramento da placa alusiva aos 90 anos do clube Santa Rita). Só para que todos 

saibam o que está escrito, embora a maioria já deve saber, mas muitos de lá não 

conseguem visualizar. Então, “as boas histórias nunca terminam, seguem vivas na memória 

de quem teve o privilégio de vivenciá-las” (Francis Cirino). Então é uma homenagem do 

Poder Legislativo Municipal a este clube que tanta alegria trouxe a cidade de Farroupilha. 

(Palmas). Passamos neste momento, então, a palavra ao nosso ilustre Prefeito em exercício, 

Pedro Pedrozo. Por favor, faça uso da tribuna. 

PREF. EM EXERC. PEDRO PEDROZO: Boa noite a todos. Quero carinhosamente 

saudar o Presidente da Câmara, todos os Vereadores e me permitam saudar em especial o 

Vereador Valdemar Ferreira, o “Borrachinha”, tu merece, Valdemar, tenho certeza que a 

tua família está orgulhosa de ti. Esteja bem, esse lugar é teu conquistado. Parabéns por 

poder estar aqui junto com a gente. Quero saudar Oscar Triches e toda sua diretoria, a corte 

completa que veio de muitos anos, as rainhas, as autoridades, os familiares, os parentes de 

antigas diretorias, diretores antigos que fizeram e que fazem e que escrivem todo dia essa 

história. Quero saudar os Secretários Municipais, Fernando Silvestrin, Vandré Fardin e 

Bicca Ferrari, os Ex-presidentes da Câmara, o Juvelino, a Nica, o Rossi, o Pasqual, eu acho 
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que são os que eu vi por aqui. Quando a gente fala de aniversário, aniversário nos remete 

imediatamente a uma festa. Quando fala-se de aniversário de quem viveu bastante, fala-se 

de uma festa grande. Noventa anos para um clube, talvez não seja muito, mas o mundo que 

a gente vive, o mundo instantâneo da comunicação imediata nos diz que viver 90 anos, 

Triches, é bastante sim senhor. Nós vivemos os novos tempos, a comunicação ela é 

instantânea, a oportunidade ela é imediata no celular, na vida, na intimidade de qualquer 

um. Os clubes surgiram pela necessidade de nós reunirmos para conhecer pessoas 

diferentes, para conviver na comunidade, para namorar, para casar. Era um lugar onde os 

pais se filiavam para conduzir a sua família, para levar as meninas, para levar o pessoal 

para a sociedade. A sociedade mudou; 90% dos clubes estão agonizantes, a maioria, mais 

de 50%, já fechou. A minha cidade, a cidade natal de Santa Maria, de 20 e poucos clubes, 

têm cinco agonizando. Eu falava com o nosso colega lá da portaria, ele é de Santiago, ele 

disse: “não tem mais nenhum em Santiago”. Todos ganharam um novo sentido. Os campos 

de futebol que nós temos no interior, se nós olharmos para Farroupilha, nós vamos ver que 

os times são formados por veteranos cinquentões, a gurizada não quer mais ir ao campo de 

futebol, não tem mais a necessidade de ir encontrar a namorada. Por que que eu falo disso? 

Porque que isso é triste? Não, isso é uma realidade. O que que o Oscar falou? “O Clube 

Santa Rita teve que ser reinventar”. O Casca é o executivo que hoje dirige junto com a 

diretoria, modernizou o clube para que o clube possa atravessar essa fase. Penso que 

aqueles que não quiserem acompanhar a evolução, vão ficar na estrada. Mas o Santa Rita 

provou que é maior que isso, passou essa etapa. Está vivo, está forte, está angariando e 

chamando as pessoas para colaborar e para conviver dele e vai viver muito mais anos. O 

Prefeito doutor Claiton está, no dia de hoje, ele chegou a Brasília porque estamos em busca 

de algumas coisas importantes para o nosso Município. Entre elas uma usina de asfalto, 

perseguimos uma usina de asfalto, porque entendemos que tu criar caminhos, tu dar 

mobilidade é tu dar qualidade de vida. O Santa Rita tem uma entrada complicada, né, a 

gente tem aquele morrinho lá que não é qualquer carro e eu parei na metade e tive que 

voltar, né, não fui hábil o suficiente e tive que voltar. Nós vamos junto com a diretoria do 

Santa Rita, o Município vai abrir, sim, uma estrada, uma alternativa que a gente possa ir do 

centro da cidade sem passar pela rodovia, nós vamos para o Santa Rita. (Aplausos). Penso 

que é essa forma, e é uma obrigação, minha e do Prefeito Doutor Claiton de deixar isso de 

legado, deixar um acesso mais fácil ao Santa Rita para que ele possa continuar vivendo, 

não por 90 anos, mas por muito mais. Que as próximas gerações possam ter desse clube o 

que ele deu a muita gente. Eu via o Vereador Odair Sobierai do PSB, que junto com o 

Vereador Sandro propuseram essa homenagem. O Vereador Odair falou da história, contou 

toda a história, pesquisou a história, teve carinho em pesquisar a história, né, Vereador 

Odair? Vi o Vereador Tiago falando de vida, de emoção, de paixão. Vi o Vereador Alberto 

Maioli, que é um poeta, cantou e eu descobri com o Oscar que o Casca também é um 

poeta, porque foi o Casca que escreveu aquela música lá. Vi o Vereador Fabiano falando 

de sonhos, de legados. O Vereador Aldir Toffanin falou da capacidade da diretoria, da 

evolução. O Vereador Tadeu falou na pureza, no servir. O Vereador Jorge falou da 

importância do voluntariado, da diversão. Mas o Oscar falou das suas beldades, falou das 

suas rainhas, falou dos seus diretores, falou do povo que construiu esses 90 anos da 

história, falou carinhosamente da continuidade dessa história linda. Que DEUS te abençoe, 

Oscar, tu e toda a tua diretoria, que DEUS abençoe o Clube Santa Rita que já passou pela 
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crise maior e que viverá para as novas gerações poder aproveitar. Um abraço a todos. Uma 

boa noite a todos. 

PRES. THIAGO BRUNET: Bem, agradecemos, então, as presenças do Vice-prefeito 

Pedro Pedrozo, o Senhor Oscar Triches e em seu nome agradecer, então, a toda diretoria, 

colaboradores do Clube Santa Rita, às entidades de classe presentes nesta noite, às Lojas 

Hermelu que colaborou, então, colaboraram com a nossa decoração, imprensa, Senhores e 

Senhoras. Foi muito importante fazer parte, um pouquinho, da história do Clube Santa Rita 

e agora com essa placa aqui eu vou ficar lá, né, vai ficar o nome de todos nós Vereadores, 

o nosso nome que eu nem sabia que ia ter o meu nome, mas hoje fico mais lisonjeado ainda 

agora sabendo, então, que tem uma placa com todos os nossos nomes lá. Parabéns a toda 

direção, as rainhas, a todas as pessoas que de certa forma colaboram para que a gente tenha 

momentos de lazer num mundo que hoje é tão rápido, né, como falou o Vice-prefeito aqui, 

o Prefeito em exercício Pedro Pedrozo, né, que hoje tu liga o celular, as informações são 

rápidas, então, muitas vezes a gente precisa ter um local que a gente possa ficar um 

pouquinho tranquilo, que a gente possa se divertir, que a gente possa se desligar um pouco 

desse mundo tão rápido que nos exige cada vez mais. Então, muito obrigado à presença de 

todos. Nada mais a ser declarado esta noite, declaro em nome de DEUS encerrados os 

trabalhos da presente Sessão. Vamos fazer uma foto oficial aqui com as rainhas, com o 

pessoal da direção.  
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