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SESSÃO SOLENE 

 

Presidência: Sr. Sandro Trevisan 

 

Às 18 horas o Senhor Presidente Vereador Sandro Trevisan assume a direção dos 

trabalhos. Presentes os seguintes Vereadores: Alberto Maioli, Arielson Arsego, Deivid 

Argenta, Eleonora Peters Broilo, Fabiano André Piccoli, Janir Leomar Guth, Jonas 

Tomazini, Jorge Cenci, José Mário Bellaver, Josué Paese Filho, Odair José Sobierai, 

Tadeu Salib dos Santos e Thiago Pintos Brunet. 

 

PRES. SANDRO TREVISAN: Boa noite a todos. Invocando o nome de DEUS, declaro 

abertos os trabalhos da presente Sessão Solene de outorga do certificado estudante 

destaque do ano de 2018. Gostaria de cumprimentar a presença do nosso Prefeito 

Municipal Claiton Gonçalves, da nossa primeira-dama e Deputada Francis Somensi, a 

presença do Secretário Vandré, Secretária da Educação Elaine Giuliato, nosso sempre 

Secretário Adamoli. Inicialmente a Câmara de Vereadores agradece a presença de todos. 

Os pais de nossos alunos, dos nossos homenageados, nossos estudantes destaque, 

professores, diretora, conselho da educação; agradecemos a presença e daremos início a 

esta Sessão tão esperada por esses alunos que se destacaram nas suas escolas e hoje estão 

aqui para receber a sua justa homenagem. Convido para que faça parte da mesa o 

Excelentíssimo Senhor Claiton Gonçalves, Prefeito Municipal, nossa Deputada Fran 

Somensi, a Secretária Municipal de Educação Elaine Giuliato e a Coordenadora do 

Conselho Municipal de Educação Jandira de Oliveira. O certificado Estudante Destaque foi 

instituído pela Lei Municipal nº 3.090/2005 de autoria do Vereador Vandré Fardin. Para 

receber o certificado de estudante os estudantes deverão obter os critérios constantes na Lei 

nº 3.090 e a comissão responsável pela análise e desempenho dos alunos é composta pela 

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

Sessão Solene outorga os escolhidos com o certificado do Estudante Destaque. Serão 

agraciados nesta noite com certificado do Estudante Destaque 2018, os alunos da Escola 

Municipal Nossa Senhora de Caravaggio: estudante Amanda Brustolin, a estudante Bianca 

Zucco Bono, a estudante Eduarda Zapalai Kolzenti, estudante Emily Andrade, estudante 

Gabriel Ghedini Bertuol, estudante Gabriela Secchi, estudante Geovani Bartelle Trois, 

estudante Grasiele Perini Dalmagro, estudante Luiza Silvestri de Souza, estudante 

Maurício Zucco Nicoletto, estudante Ricardo Luigi Manchini e estudante Valentina Gil de 

Lima. Da Escola Municipal João Grendene: estudante Agatha Letícia Galvão, estudante 

Ana Clara Venceleski Corrêa, estudante Eduarda Guedes Bolzan, estudante Mariana 

Quintana Schardosim e estudante Natália de Souza Pinto. Da Escola Municipal Santa Cruz: 

estudante Ana Paula Trubian Meneghel, estudante Julianne Varaschini, estudante Maria 

Luiza Somensi Gonçalves, estudante Sabrina Seibert e estudante Victória Palavro Lunardi. 

E continuamos. Escola Municipal Zelinda Rodolfo Pessin: estudante Alessandro de Souza 

Didone, estudante Camily de Souza, estudante Elói Gustavo Kuscoski, estudante 

Guilherme Nolli Bernardi, estudante Leonardo Villa, estudante Maria Vitória dos Santos 

Duarte, estudante Miranda Machado Klug, estudante Thiago Faganello dos Santos, 

estudante Veridiana Borges Gonçalves, estudante Vítor Augusto de Souza e estudante 

Vitória de Lima. Escola Municipal Presidente Dutra: estudante Fernanda Fogolari 

Bellaver. Escola Estadual Vivian Maggioni: estudante Maurício Lucas Zatti. Colégio 
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Nossa Senhora de Lourdes: estudante Thiago Crocoli Balbinot. Esses são os estudantes 

homenageados nessa noite. Queremos lembrar que as escolas do município em todas as 

esferas foram convidadas para participar do evento do Estudante Destaque e aqui se faz 

presente as que fizeram sua inscrição e também tiveram seus interesses em participar. 

Lamentamos por muitas escolas não participantes de um evento tão importante que dá uma 

ênfase no ensino, valoriza a cada um dos estudantes que se destacam no seu aprendizado. 

Informamos que farão uso da palavra nesta noite um Vereador por bancada, representando 

a sua bancada, a Secretária de Educação Elaine Giuliato, nosso Prefeito Claiton Gonçalves 

e também a Coordenadora do Conselho Municipal de Educação a Dona Jandira Almeida de 

Oliveira. Convido então, nesse momento, para que faça uso da tribuna o PP – Partido 

Progressista. Com a palavra o Vereador Tadeu Salib dos Santos. 

VER. TADEU SALIB DOS SANTOS: Boa noite. Boa noite também e saudação ao 

Senhor Presidente dessa Casa, Vereador Sandro Trevisan. Queremos saudar também o 

Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal Dr. Claiton Gonçalves, também queremos 

saudar a presença aqui da nossa Deputada Francis Somensi, queremos saudar os colegas 

Vereadores e Vereadora Dra. Eleonora, queremos saudar a Senhora Elaine Giuliato, 

Secretária de Educação, e em seu nome saudar e cumprimentar a todos os Secretários 

presentes neste evento. Queremos saudar também a Coordenadora Municipal de Educação, 

professora Jandira Almeida de Oliveira, queremos saudar a comunidade escolar, diretores, 

professores, alunos homenageados nessa noite e também seus familiares e amigos. 

Queremos saudar a imprensa, a nossa TV Serra, na pessoa do Leandro Adamatti, obrigado 

pelas coberturas feitas nesta Casa, Senhoras e Senhores. Agradeço inicialmente o meu 

colega Vereador Josué Paese Filho pela oportunidade de ocupar esta tribuna representando 

o Progressistas para que, em nome de nossa bancada, venhamos expressar nossa felicitação 

nesta Sessão Solene de outorga do certificado Estudante Destaque. Amigos estudantes 

farroupilhenses, é uma satisfação receber vocês nessa Casa Legislativa. Para a formação de 

um bom aluno a família é tão ou mais importante do que a escola, não há pai ou mãe que 

não sonhe em ver seu filho indo bem; indo bem na escola, encaminhado, encontrando sua 

vocação. Portanto pais, alunos e professores é um grande orgulho para todos nós vermos 

estes alunos destaques. Estes jovens que se dedicam à tarefa de estudar com precisão, 

esforço e entusiasmo. Que os estudantes de Farroupilha continuem referência e que essas 

novas gerações possam ainda muito contribuir e assegurar maior qualidade de vida a toda a 

nossa comunidade. Parabéns aos Estudantes Destaques, parabéns pela dedicação e 

empenho. Continuem motivados e estudando sempre para que mantenham esse excelente 

nível de aprendizado. Nós temos o tempo de cinco minutos e falamos dois minutos e meio, 

exatamente 50% deste tempo; os outros 50%, seria para que nós pudéssemos aqui nominar 

um a um dos estudantes, dizer o nomezinho de vocês, mas vamos fazer diferente. Vamos 

falar um pouquinho ao coração de vocês aproveitando esses dois minutos. Vocês quando 

voltam para casa voltam para o seio daquela que alimentou vocês durante nove meses na 

gestação, que participou de cada choro desde o nascimento, até mesmo quando o Dr. 

Claiton quem sabe deu aquela palmadinha para que vocês dessem aquela primeira chorada; 

e com aquela ‘mãozinha’, ele olhou para o tamanho da mão. Da mesma forma aqui a nossa 

direita mais alguém que de quando em vez, né Doutora, dá aquela palmadinha. Disso vocês 

não lembram, da palmadinha vocês não lembram, mas a mãe lembra porque a partir 

daquele instante vocês já eram vida durante nove meses. Mas ali foi o despertar para a vida 

propriamente e quando vocês foram levados para escola vocês lembram quem levou pela 
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primeira vez? Foi a mãe ou foi o pai? Vocês devem estar se olhando e se questionando 

quem será que me levou? Foi o pai ou foi a mãe. Essa entrega às vezes é muito difícil 

porque de certa forma ali também é um cordão umbilical. Eu tenho 29 segundos ainda. 

Esse cordão umbilical também a mãe vai para casa preocupada em deixar vocês para a 

escola. Então só para completar: amem acima de tudo as pessoas que deram a vida a vocês, 

amem a quem deu a vida a vocês e que entregou vocês para ensinar a forma leal de ser feliz 

sendo pessoa do bem, buscando o conhecimento. Amém seus professores e respeite-os 

porque só assim vocês serão verdadeiros cidadãos. Que DEUS abençoe a cada um de 

vocês, abençoe o caminho de vocês; e tendo DEUS na vida, uma família e aprendendo só 

resta dizer: que DEUS abençoe a isso. Boa noite a todos. 

PRES. SANDRO TREVISAN: Obrigado, Vereador. Neste momento então eu passo a 

palavra ao Partido do Movimento Democrático Brasileiro – MDB – para que faça o uso da 

tribuna. Com a palavra o Vereador Jorge Cenci. 

VER. JORGE CENCI: Senhor Presidente, saúdo o Senhor e os demais colegas 

Vereadores. Quero saudar o Prefeito Municipal representando o Poder Executivo 

Municipal, Deputada Estadual Francis Somensi, Seu Claiton Gonçalves, a Secretária de 

Educação Elaine Giuliato, uma saudação também a Coordenadora da Educação, professora 

Jandira Almeida de Oliveira, aos demais Secretários Municipais, professores, alunos, 

diretores, imprensa e demais presentes. Quero saudar também a bancada do MDB que me 

proporcionou esse momento, falar em nome do Ver. Arielson Arsego, Ver. José Mário 

Bellaver, Vereadora Dra. Eleonora, Ver. Jonas Tomazini; agradeço a oportunidade. 

Também quero fazer uma referência como Presidente da Comissão de Educação, Esporte, 

Lazer e Assistência Social desta Casa agradecer os componentes: o Vereador Leomar Guth 

e também a Vereadora Eleonora pelas reuniões, pela participação também na escolha dos 

Estudantes Destaques, a qual quero parabenizá-los, que ser destaque já diz tudo. Ser 

destaque! Também quero fazer uma referência aos seus familiares que eu tenho certeza que 

o aluno destaque ou uma pessoa ser destaque também tem a interferência familiar e 

também os seus professores com sua contribuição, com sua colaboração, para que este fato 

e este ato acontecesse. O tempo passa e vamos andando né. Também quero fazer uma 

referência junto aos estudantes destaques. Ser destaque é algo especial, ser destaque de 

uma escola é mais especial ainda e aqui eu quero fazer uma referência às escolas que estão 

aqui tendo seus representantes homenageados: a Escola Municipal Nossa Senhora de 

Caravaggio, a Escola Municipal João Grendene, a Escola Municipal Santa Cruz, a Escola 

Municipal Zelinda Rodolfo Pessin, a Escola Municipal, do meu bairro, Presidente Dutra, a 

Escola Estadual Vivian Maggioni e o Colégio Nossa Senhora de Lourdes. Não vou me 

alongar mais. Parabéns a todos e sei que é uma construção de muitos, ninguém é destaque 

sozinho. Parabéns aos alunos e tenho certeza que no futuro serão grandes empresários, 

grandes professores, talvez Prefeitos, talvez Vereadores, continuem sendo destaque. 

Parabéns a todos. Obrigado. 

PRES. SANDRO TREVISAN: Obrigado, Vereador. Convido então o Partido dos 

Trabalhadores – PT – para que faça uso da tribuna; Ver. Fabiano A. Piccoli. 

VER. FABIANO A. PICCOLI: Boa noite a todos. Obrigado, Sr. Presidente, uma 

saudação a nosso Prefeito Municipal Claiton Gonçalves, sua primeira-dama e Deputada 

Estadual Francis Somensi, nossa Secretaria da Educação, a Elaine, a Jandira, Presidente do 

Conselho Municipal, colegas Vereadores, Vereadora Eleonora, Secretário Vandré e autor 

desta homenagem; saudar também o José Adamoli que é o chefe de gabinete da nossa 
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Deputada em Porto alegre, aos colegas Vereadores Toffanin, Tiago Ilha, ao Ex-Vereador 

Iano que está presente também e uma saudação muito especial à imprensa que está aqui 

presente, aos pais, amigos, avós, diretores, funcionários, professores das escolas que têm 

hoje os seus alunos homenageados. E um carinho muito especial a vocês alunos que foram 

escolhidos através do trabalho, da dedicação que vocês tiveram ao longo dos últimos para 

estarem hoje aqui recebendo essa homenagem. E eu começo com ela parabenizando as 

escolas, e quando eu falo em escola é a direção, professores, funcionários que acreditam na 

educação; que se doam todos os dias para formação desses jovens. Sem esse acreditar, sem 

esse ‘sim’ do corpo docente nós não teríamos esses alunos hoje aqui. Depois eu vou para 

dentro de casa parabenizar os pais, aos avós, aos tios, aos parentes que constituem o lar que 

dão a sustentação para essas crianças terem condição de estudar, terem condições de irem 

para a escola, terem condições de se vestir, de se alimentar porque tudo isso é muito 

importante para que essas crianças possam continuar os seus estudos. E o outro pé desse 

tripé, é o Poder Público. E aqui eu deixo meus parabéns a Administração Municipal, 

Prefeito Clayton, Secretária Elaine, ao Conselho de Educação, por um trabalho que vem 

sendo feito há muitos anos, há muitas administrações; de investir em educação pública. A 

nossa educação pública em Farroupilha é referência. Os nossos indicadores são referência 

nacional. E nós temos que ter um Poder Público, um Poder Executivo que acredita na 

educação; que acredita que a educação é a única alternativa para nós transformarmos o 

mundo. Paulo Freire dizia que a educação por si não transforma o mundo, a educação 

muda as pessoas e são as pessoas que transformam o mundo. E dentro dessa transformação 

que nós queremos para o mundo que nós vivemos hoje passa por investimento e 

investimento em educação. E um governo que se preocupa com educação é um governo 

que se preocupa com o futuro da nação, que se preocupa com o futuro da cidade e se 

preocupa com o futuro dessas crianças. Então deixo aqui meus parabéns e esse 

reconhecimento público a todos os investimentos feitos na educação. E para finalizar, nós 

pais temos um papel extremamente importante, na sala de aula as crianças e a 

responsabilidade dos professores é compartilhar conhecimento com essas crianças, mas nós 

pais temos uma responsabilidade muito grande em casa de dar o exemplo, de sermos 

exemplos para nossos filhos; nós temos uma responsabilidade de ensinarmos uma 

educação humana, de ensinarmos valores, de mostrarmos as qualidades do que é o certo e 

do que é o errado para essas crianças, nossos filhos. E nós não devemos cobrar isso do 

professor ou da diretora da escola, essa é a nossa responsabilidade; de darmos o exemplo e 

sermos o exemplo para os nossos filhos. Na vida não há o caminho do meio entre o certo e 

o errado, ou é certo ou é o errado. E nós temos esse dever, dentro das nossas casas, de 

mostrar o caminho correto para os nossos filhos. E os pais, os avós que estão presentes 

hoje nessa noite, que têm os seus filhos sendo reconhecidos, podem ter a mais absoluta 

certeza que vocês estão no caminho certo. Hoje nós temos essas crianças recebendo essa 

homenagem, mas nós temos certeza que há muitas outras crianças em sala de aula que 

também mereceriam estar aqui hoje. Então fica o meu parabéns. Parabéns crianças! Sigam 

esse caminho e procurem sempre ser melhor, não melhor que o colega, mas melhor que si 

mesmo. Muito obrigado, Senhor Presidente, e uma boa noite a todos. 

PRES. SANDRO TREVISAN: Obrigado, Vereador. Agora gostaria de convidar o nosso 

Vereador Fabiano A. Piccoli, 2º Vice-Presidente da Casa, para que assuma a Presidência 

enquanto eu utilizo a tribuna.  
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2º VICE-PRES. FABIANO A. PICCOLI: Obrigado, Vereador Sandro Trevisan; então 

que falará em nome do Partido Socialista Brasileiro o Vereador Sandro Trevisan. 

VER. SANDRO TREVISAN: Obrigado, Senhor Presidente. Já cumprimentado todos que 

foram cumprimentados, falta cumprimentar ainda o nosso Secretário de Meio Ambiente 

Tiago Ilha, nossos Ex-Presidentes dessa Casa Sérgio Rossi, Iano, nosso sempre Vereador 

Toffanin que está presente; de forma especial vou cumprimentar todos que estão aqui, mas 

especialmente mesmo a essas crianças. Essas crianças que na verdade é o nosso futuro né, 

ali está o nosso futuro. Sabe que muitas vezes até elas mesmo pensam e chegam a me 

indagar sobre certos conhecimentos que a gente passa em sala de aula e daí a gente explana 

sobre a complexidade do mundo e diz “gente nós que estamos aqui eu estou 

envelhecendo”. As pessoas que são responsável, por exemplo, por toda a tecnologia, por 

toda a burocracia, pela questão de educação, pela questão aqui de Câmara de Vereadores, 

Legislativo, Executivo isso tudo será repassado a vocês logo logo. Esse tempo ele é rápido, 

quando vocês perceberem serão vocês que estarão administrando tudo isso. Então 

percebam a importância que vocês têm. Vocês são extremamente importantes por isso que 

a sociedade tem que olhar para vocês com um carinho especial, porque serão vocês que 

irão assumir e logo em seguida serão vocês os responsáveis por nós. Então se a gente não 

olhar as nossas crianças com profundo respeito e consideração, querendo o melhor, eu acho 

que a gente vai estar fazendo um prejuízo a nós mesmos pensando de maneira egoísta. Eu 

sou professor porque eu admiro essa profissão. Eu sou professor porque eu acho que sim 

vocês são um futuro e um futuro brilhante. Incentivá-los. Porque incentivá-los? Porque é o 

combustível da vida, é o incentivo, é a consideração, é o respeito. Tem alguma coisa que 

incentiva mais uma criança do que dizer: “nossa, tu é destaque! Tu foi bem, tu tem notas 

boas”. A gente tem que parar, a gente tem que parar de pensar de maneira negativa como 

muitos pensam né, não a maioria graças a DEUS, mas uma grande quantidade pensa; “ah 

essa gurizada de hoje está perdida”. Aí um amigo meu dizendo que tinha uma escritura 

datada da época das pirâmides dizendo “essa juventude está perdida”; da época das 

pirâmides. E eu digo o contrário. Essa gurizada é maravilhosa, eles são maravilhosos e eles 

precisam muito de nós; eles precisam muito da família, eles precisam muito dos 

professores até porque alguns deles, senão vários deles, tem as suas famílias nas escolas. É 

no colégio que eles têm suas famílias. E aqui sim está de parabéns o Executivo, a 

Secretaria da Educação, porque a nossa cidade ela é sim referência na educação. Pode ser 

que tenham defeitos, mas me digam aonde que não existem alguns defeitos; a perfeição é 

algo extremamente complicado. Eu digo que de maneira geral nós estamos muito bem sim 

em Farroupilha. Isso não se dá em função de uma administração ou outra, mas se dá em 

função de um trabalho que vem de longa data; um trabalho que os administradores de 

Farroupilha eles têm extrema responsabilidade. Então o tempo é bem curto e quando a 

gente começa a falar aqui parece que ele passa de outra forma, mas eu digo que eu sou 

professor eu tenho um imenso respeito pelos meus alunos, um imenso respeito pelos meus 

colegas, de forma geral, um imenso respeito pelas pessoas; porque eu não entendo um 

mundo melhor sem respeito pelas pessoas. Então, parabéns aos homenageados, parabéns às 

suas famílias, que como foi comentado aqui, são alicerces e a gente percebe isso. Quem é 

professor percebe isso, percebe que os alunos vêm e a base dele, a base mesmo, está lá 

‘linkado’ com a base da família. Então meus parabéns a todos vocês estudantes que são 

homenageados; meus parabéns às suas famílias e aos meus colegas professores. Muito 

obrigado mesmo. Queria agradecer o meu colega de bancada Vereador Odair Sobierai que 
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me deu oportunidade nesse momento de vir falar e na verdade só agradecer. Muito 

obrigado por vocês comparecerem nessa noite, por vocês trazerem essas pessoas 

maravilhosas até aqui e gurizada “eu acredito sim e muito em vocês, muito. Meus 

parabéns”. Muito obrigado. 

2º VICE-PRES. FABIANO A. PICCOLI: Obrigado, Vereador Sandro. E convido para 

reassumir os trabalhos da Casa. 

PRES. SANDRO TREVISAN: Obrigado, Vereador. Eu convido nesse momento o 

Partido Democrático Trabalhista – PDT – para que faça uso da tribuna e faça sua 

homenagem. Com a palavra Vereador Deivid Argenta. 

VER. DEIVID ARGENTA: Boa noite a todos e a todas. Inicio cumprimentando o Senhor 

Presidente do Legislativo Sandro Trevisan, o Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal 

Claiton Gonçalves e a primeira-dama Deputada Francis Somensi, que além de terem o 

orgulho de estar aqui como entes públicos também estão aqui para prestigiar a filha hoje 

que está recebendo prêmio né, felicidade dupla. Aos Excelentíssimos Senhores Vereadores 

e a Excelentíssima Vereadora Eleonora, aos Secretários presentes, em especial a Secretária 

de Educação Elaine Giuliato que tem feito um brilhante trabalho frente à Secretaria da 

Educação. O resultado hoje Elaine está nesse grande evento né que completa esse ano que 

se encerrou em 2018. Os representantes da imprensa, a Jandira representante do Conselho 

de Educação, também o conselho sendo muito importante para o município, os 

funcionários da Casa e o pÚblico em geral; sejam todos bem vindos. Gostaria de começar 

também agradecendo pela oportunidade ao meu colega Ver. Thiago Brunet por me ceder o 

espaço hoje da tribuna, então falo no meu nome e no nome do Ver. Thiago Brunet Tiago 

representando o Partido Democrático Trabalhista que todos sabem que tem como bandeira 

a educação. Por isso hoje é um momento especial para nós também do PDT onde 

homenageamos então esses 36 estudantes que receberão o diploma de Estudante Destaque 

sendo reconhecido todo o esforço que tiveram durante o ano letivo; estendendo essa 

homenagem aos seus familiares e convidados. Uma saudação então a todos vocês.  Nessa 

noite tão especial não poderia deixar de citar também os professores e equipes diretivas das 

escolas, que tiveram papel fundamental para que estes alunos homenageados hoje sirvam 

de espelho para tantos outros que também poderão vir a ser premiados. A gente quando 

assume um papel de destaque a gente é espelho, é exemplo de muitos, então hoje vocês 

têm essa premiação, mas recebem também essa responsabilidade de serem espelho. A 

educação é fundamental para o ser humano, é o princípio para o sucesso e formação de 

todo cidadão. Nós vemos hoje aqui, estampado no rosto de cada estudante premiado, de 

cada pai né seu Lunardi, que tive oportunidade de conversar antes, cada mãe, cada 

professor, diretor, a satisfação do dever cumprido. Se vê a alegria no semblante de cada um 

dos Senhores. Esperamos que essa premiação incentive, como eu disse antes, muitos outros 

de estarem aqui e que essa premiação também; que a nota baixa em algum momento ela 

vai vir, a vida não é sempre no topo que a gente tá, não é sempre no 100%, mas quando ela 

vir vocês têm que saber que vocês têm a capacidade de reverter esse momento, de dar a 

volta por cima e nunca desanimarem. Senhores pais, essa noite na verdade é de vocês, aqui 

se celebra o sucesso da educação que deram aos seus filhos, que com muito amor e carinho 

os guiaram nessa jornada da vida. Eles estão criados e muito bem criados, daqui partirão 

para o mundo e o desafio é gigante, portanto respirem fundo. A entrega de certificado é 

apenas uma das formas de reconhecer o esforço e a dedicação diária dos estudantes, que 

com certeza foi bastante grande. Finalizo com uma frase do Leonel Brizola que diz: “a 
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educação é o único caminho para emancipar o homem. Desenvolvimento sem educação é 

criação de riquezas apenas para alguns privilegiados”. Parabéns aos alunos, aos familiares, 

professores, coordenadores, diretores e todos que acreditam na educação. Parabéns pelo 

resultado alcançado. Obrigado. 

PRES. SANDRO TREVISAN: Obrigado, Vereador. Convido nesse momento o Partido 

Republicano Brasileiro – PRB – para que faça uso da tribuna com o Ver. Leomar Guth. 

VER. LEOMAR GUTH: Boa noite Senhor Presidente, colegas Vereadores, Vereadora 

Eleonora, nosso Prefeito, primeira-dama Deputada Francis Somensi, os demais presentes 

aqui hoje, nossos Secretários Secretário Tiago Ilha, Vandré, Elaine, vamos lá. Depois de 

umas lindas falas, Ver. Tadeu colocaste muito bem, Ver. Fabiano Piccoli; é bacana ouvir 

vocês falando sabe. Chega a arrepiar sentado ali, arrepia. Então assim o que eu posso dizer 

hoje, dar os parabéns para todos aqui, alunos destaques pelo esforço e dedicação. Com 

certeza vocês são um orgulho na família de vocês, para os pais de vocês, para as 

professoras de vocês, no colégio de vocês. E dizer que continuem empenhados, continuem 

empenhados porque lá na frente valerá muito a pena, isso trará muita recompensa a vocês. 

Um conselho que eu dou a vocês: leiam, leiam bastante. Estejam sempre atentos de 

aprender tudo que for possível, pois a única coisa que não pode nos tirar é o conhecimento. 

Tudo se forma a partir  disso. Uma criança que tem educação de qualidade se tornará um 

grande cidadão de bem; seja um bom médico, um bom professor, um administrador, até 

mesmo um político. Enfim uma pessoa que terá ética e seriedade ao exercer qualquer 

profissão e conviver em sociedade. E nós como representantes da sociedade temos o dever 

de garantir recursos em educação para proporcionar um futuro melhor para todos vocês. 

Com certeza o melhor legado, o meu pai falava isso, eu tinha a idade de vocês e eu morava 

no interior, mas bem longe lá na fronteira, Santiago, talvez vocês nem tenham ouvido falar 

dessa cidade. Quando eu tinha idade de vocês, eu acordava todo dia cedo, inverno frio, 

colocava uma bota de borracha que talvez vocês nem conheçam ainda para ir até o colégio; 

meu pai sempre dizia, eu ficava triste, bravo de acordar cedo, mas ele falava assim: “meu 

filho, pai não tem muita condições a única coisa que o pai pode te deixar é o estudo, é o 

conhecimento. Isso jamais ninguém vai tirar de você isso”. Hoje eu agradeço muito por 

isso. Então assim: estudem, escutem os pais, escutem os professores. Com certeza daqui 

dez, quinze anos vocês vão agradecer muito a eles. Muito obrigado. 

PRES. SANDRO TREVISAN: Obrigado, Vereador. Convido o Partido da Rede 

Sustentabilidade para que faça o uso da tribuna; Com a palavra o Ver. Alberto Maioli. 

VER. ALBERTO MAIOLI: Eu, Alberto Maioli, eu sei muito mais fazer obras de 

trabalho na vida do que falar. Mas eu tenho certeza absoluta que DEUS vai me dar 

oportunidade nessa noite de abrir o meu coração e falar algumas palavras muito importante 

nesta Sessão tão Solene de homenagear 36 alunos do município de Farroupilha. Saudar 

nosso Prefeito Municipal Claiton Gonçalves, primeira-dama, nossa Deputada, Francis 

Somensi, a nossa Secretária Elaine, cumprimentando a Elaine quero cumprimentar todos os 

Secretários que se fazem presente, a Jandira de Almeida, Senhores Vereadores, Vereadora 

Eleonora, os pais dos alunos e principalmente os professores. Mas é graças a vocês alunos 

que hoje existe esta Sessão Solene. Se não fosse por vocês, com dedicação, com 

ensinamento, com estudo que vocês tiveram dos professores nós não estaria fazendo esta 

Sessão de homenagear vocês. Eu sinto dentro de mim, neste momento, as pulsadas do 

coração de cada um de todos vocês, 36 homenageados, a alegria que vocês estão sentindo 

nesse momento. Isto não tem dinheiro no mundo que paga. Isso é uma coisa que vai ficar 
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marcada para o resto da vida e como é bonito. E evidentemente que os Vereadores que me 

antecederam quase disseram tudo então. Então vou desejar aos pais, aos alunos, aos 

professores, de que a paz, que o amor, que a saúde, que a alegria e a felicidade seja sempre 

eterno companheiro de cada um de todos vocês; e que a tristeza jamais pudesse se arquivar 

nas páginas de suas tão preciosas vidas. Estudantes, encerro aqui a minha fala com o 

coração cheio de alegria. Estudem, estudem bastante que o estudo vale ouro e ninguém vai 

roubar a sua sabedoria. Muito obrigado e que DEUS abençoe a todos nós. 

PRES. SANDRO TREVISAN: Obrigado, Vereador. Agradecemos a todos pelas palavras 

e passamos a outorga do certificado Estudante Destaque 2018 aos nossos alunos que foram 

contemplados pelas suas notas e seu desempenho. O nosso Secretário Executivo Duilus 

André Pigozzi, fará a leitura da nominata dos alunos que serão agraciados com o 

certificado Estudante Destaque 2018, que conforme a nominata virão aqui na frente receber 

o certificado e também uma medalha. Eu convido então ao nosso Excelentíssimo Prefeito 

para que entregue a medalha enquanto entrego o certificado. 

SEC. EXECUTIVO DUILUS A. PIGOZZI: Iniciamos então, com a Escola Municipal 

Nossa Senhora de Caravaggio; alunos agraciados com certificado do Estudante Destaque 

2018: Amanda Brustolin, Bianca Zucco Bono, Eduarda Zapalai Kolzenti, Emily Andrade, 

Gabriel Ghedini Bertuol, Gabriela Secchi, Geovani Bartelle Trois, Grasiele Perini 

Dalmagro, Luiza Silvestri de Souza, Maurício Zucco Nicoletto, Ricardo Luigi Manchini e 

Valentina Gil de Lima. Estes então os Estudantes Destaque da Escola Municipal Nossa 

Senhora de Caravaggio. Chamamos agora os Estudantes Destaque da Escola Municipal 

João Grendene: Ágatha Letícia Galvão, Ana Clara Venceleski Corrêa, Eduarda Guedes 

Bolzan, Mariana Quintana Schardosim e Natália de Souza Pinto. Da Escola Municipal 

Santa Cruz alunos destaque: Ana Paula Trubian Meneghel, Julianne Varaschini. Nós 

queremos convidar também a Deputada Francis Somensi para participar dessa entrega da 

Maria Luiza Somensi Gonçalves. Sabrina Seibert e Victória Palavro Lunardi. Esses então 

os alunos da Escola Municipal Santa Cruz. Faremos a entrega agora para a Escola 

Municipal Zelinda Rodolfo Pessin: Alessandro de Souza Didone, Camily de Souza, Elói 

Gustavo Kuscoski, Guilherme Nolli Bernardi, Leonardo Villa, Maria Vitória dos Santos 

Duarte, Miranda Machado Klug, Thiago Faganello dos Santos, Veridiana Borges 

Gonçalves, Vítor Augusto de Souza e Vitória de Lima. Estes então os Estudantes Destaque 

da Escola Municipal Zelinda Rodolfo Pessin. Chamamos agora a Estudante Destaque da 

Escola Municipal Presidente Dutra: Fernanda Fogolari Bellaver. Estudante Destaque da 

Escola Estadual Vivian Maggioni: Maurício Lucas Zatti. Estudante Destaque do Colégio 

Nossa Senhora de Lourdes: Thiago Crocoli Balbinot. Esses então os nossos Estudantes 

Destaque de 2018. Também as escolas receberão um certificado pela participação dos seus 

alunos. Eu convido a diretora Debora Lúcia Fadanelli da Escola Municipal Nossa Senhora 

de Caravaggio para que venha receber o certificado; convido a diretora Juliana Zardo da 

Escola Municipal João Grendene para receber o seu certificado; convido a diretora Luciana 

Zanfeliz da Escola Municipal Santa Cruz para receber o certificado; convido a diretora 

Jaqueline de Albuquerque Borges Gonçalves da Escola Municipal Zelinda Rodolfo Pessin 

para receber o certificado; convido a diretora Leda Zanella Pancotto da Escola Municipal 

Presidente Dutra para receber o certificado; convido a diretora Cladi Maria Colussi da 

Escola Estadual Vivian Maggioni para receber o certificado e convidamos a diretora Salete 

Finimundi Gasperin do Colégio Nossa Senhora de Lourdes para receber o certificado. Nós 

pediríamos aos alunos e as diretoras para que permanecessem aqui no palco para nós 
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tirarmos a foto oficial (FOTOS). Convidamos a todos então para a foto inclusive os 

Vereadores (FOTOS). Então damos por encerrada a entrega Senhor Presidente. 

PRES. SANDRO TREVISAN: Agradecemos ao nosso Secretário Executivo. Convido 

nesse momento, o Coral da Santa, da Escola Municipal de Ensino Fundamental Santa 

Cruz, para que faça a sua apresentação. O coral é patrocinado pelo COMDICA e 

coordenado pelos professores Maria Carolina e Mateus Brites. (APRESENTAÇÃO 

MUSICAL) 

SRA. MARIA CAROLINA: Muito boa noite. Eu sou a professora Maria Carolina e o 

professor Mateus, aqui está arrumando o violão, a gente gostaria de agradecer o convite de 

homenagear todos os estudantes aqui nessa noite; a gente sabe do comprometimento de 

cada um. Agradecer à direção da Escola Santa Cruz, o COMDICA por apoiarem esse 

Projeto da nossa escola e nós trouxemos canções que falam de amizade, de incentivo, 

porque com certeza todos os alunos que estão aqui estão muito orgulhosos dos colegas, não 

só da Escola Santa Cruz, mas de todos que estão aqui recebendo essa medalha esse 

certificado de destaque do aluno estudante de 2018. Vamos para a próxima canção. 

CORAL: Oi. Boa noite. Amizade, amizade é o dom divino da paz. É poesia e violão 

cantando a mesma canção com duas vozes iguais. São os diamantes da vida que brilham 

nos olhos da gente. A amizade é para sempre, a amizade é para sempre. 

(APRESENTAÇÃO MUSICAL) 

PRES. SANDRO TREVISAN: Obrigado ao Coral da Santa, da Escola Santa Cruz, com a 

magnifica apresentação e, na minha opinião, vale a pena aplaudir de novo. Muito bom. 

Nesse momento então eu passo a palavra a Coordenadora do Conselho Municipal de 

Educação professora Jandira Almeida de Oliveira.   

COORD. JANDIRA ALMEIDA DE OLIVEIRA: Boa noite. Gratidão por esta noite 

maravilhosa. A gente ter a oportunidade de viver esse momento, de estar aqui presenciando 

esse show maravilhoso de talentos e talentos. Quero na pessoa do Presidente da Câmara, o 

professor Sandro Trevisan, cumprimentar todos os Vereadores aqui já nomeados, na pessoa 

do nosso Prefeito cumprimentar toda a sua equipe, Dr. Claiton, a nossa querida Deputada 

Francis, toda sua assessoria que está aqui também, e na pessoa da nossa Secretária Elaine 

eu tenho dois cumprimentos a fazer: aos Secretários que estão aqui, que já foram 

nomeados, mas especialmente às equipes diretivas, as escolas hoje aqui destacadas. Sei que 

é um trabalho que vem sendo desenvolvido arduamente, ser professor 200 dias letivos 

durante 4 a 8 horas né, hora-atividade, estamos agora na fase da definição do nosso 

referencial curricular territorial; não do ensino municipal, mas de todo o território de 

Farroupilha. Então não é só trabalhar com os nossos pequenos, não é só planejarmos aulas, 

não é só cumprimos carga horária, mas dar efetivamente esse momento maravilhoso que 

vocês trouxeram aqui. Parabéns aos diretores aos professores dessas escolas que foram 

homenageadas aqui e queria dizer também que, aos familiares dos nossos alunos, que a 

educação começa na nossa família como foi bem falado aqui com vários Vereadores. A 

educação começa lá. A Escola ensina, mas se houver né esse entrelaçamento família e 

escola aí é que se faz a diferença; é aí que nós temos os nossos pequenos talentos que serão 

maiores talentos. Hoje vocês crianças, 36 crianças, recebem o aluno destaque, é um dos 

muitos que vocês terão. E com famílias assim apoiando, estando aqui presente, estando lá 

na escola né, fazendo essa diferença, agregando ao trabalho do professor, é que nós vamos 

ter muitos talentos; nós vamos ter muitos alunos destaques. Hoje são alguns que 

poderíamos ter aqui esse salão completamente cheio né se a gente fosse averiguar. Nós 
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temos vários destaques em várias tanto no ensino básico como até na educação infantil né; 

no ensino básico até na etapa creche a gente já tem talento né, criança com dois aninhos já 

sabendo expressar seu pensamento, o seu conhecimento e vivendo né um momento 

diferenciado que é a escola. Eu sempre digo que é a escola ela poderia ser qualquer coisa; 

ela poderia ser um laboratório, ela poderia ser um mercado, ela poderia ser mais farmácia, 

ela só é escola porque existem crianças como vocês. Que existem crianças que buscam esse 

conhecimento. E o que eu quero deixar para vocês isso é que esse prêmio hoje que vocês 

tiveram do destaque ele venha e venha todos os dias da vida de vocês. Porque vocês serão 

quem estará aqui como bem disseram falando para outras crianças serão vocês lá no futuro, 

e eu só acredito nesse futuro através da educação. Parabéns e muito obrigado, e gratidão 

por estar aqui. 

PRES. SANDRO TREVISAN: Obrigado, professora Jandira. Neste momento então eu 

passo a palavra a Secretária Municipal de Educação Elaine Giuliato. 

SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO ELAINE GIULIATO: Boa noite. Eu 

gosto de um boa noite mais animado. Boa noite! Isso. Aí passa energia e hoje como é um 

dia excelente, um dia maravilhoso, cheio de energia positiva a gente também tem que 

extravasar isso, essa coisa boa, essa energia boa que eu vejo que o ambiente escolar é 

próprio para isso. E lá onde existe muita alegria, muitos desafios, mas principalmente esse 

afeto. Esse pensar coletivo esse aprender para ensinar e ensinar para aprender. É lá onde 

isto acontece; essa é a principal relação que existe e que realmente é um objetivo, a missão 

da Escola. Dando essa pequena introdução, eu gostaria de cumprimentar o nosso Prefeito 

Municipal, nosso querido Claiton Prefeito, a Francis, a nossa Deputada, o Sandro, 

Presidente da Câmara, e o cumprimentando eu gostaria de cumprimentar todos os 

Vereadores e Vereadora aqui nessa noite. A Jandira, a Presidente do Conselho Municipal 

de Educação, minha parceira a gente trabalha juntos né. Cumprimentar também os 

Secretários aqui presentes, meus colegas de trabalho todo dia que a gente se vê, obrigada 

por estarem aqui, o Adamoli, chefe de gabinete agora da primeira-dama, da Fran, da 

Deputada Fran Somensi, prazer em te ver fazia um tempo que a gente não se via, bom 

poder se encontrar no dia de hoje, um dia especial como hoje. Eu gostaria de cumprimentar 

a imprensa sempre nos apoiando, sempre nos dando incentivo, cobrindo eventos tão 

especiais como o dessa noite que é o Estudante Destaque. As minhas equipes diretivas que 

vocês sabem que eu gosto por demais de vocês; vocês são os braços da Secretaria e eu 

disse “as coisas só dão certo porque a gente tem boas equipes diretivas”. Com boas equipes 

diretivas a gente faz um bom corpo docente. Isso sucessivamente vem se acumulando. A 

gente é o que é hoje, a gente é uma educação destaque por quê? Porque a gente tem 

professores que são destaques. Porque a gente tem robustez nessa área da educação. Porque 

a gente tem educadores comprometidos com a área da Educação. E esse compromisso hoje 

ele é realmente visto no nosso Estudante Destaque. Os nossos alunos são o objetivo maior 

do nosso trabalho, a gente existe por eles é por eles que a gente está aqui, mas também por 

toda uma comunidade escolar. Porque que eu sempre saliento a comunidade escolar? 

Porque a comunidade escolar também vem agregado aos pais. Os pais são o suporte, o 

alicerce das nossas escolas. Quando existe sentimento de pertencimento e é isso que eu 

sempre falo. Quando existe aquele sentimento dos pais, da comunidade escolar, que a 

escola está aí para o filho que está lá na escola e que passa talvez muito mais tempo 

conosco do que na sua própria casa; porque nós temos alunos que ficam conosco o dia 

inteiro, tem atendimento integral. Então assim, gente, o que eu quero dizer para vocês é 
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que é extremamente importante a participação dos pais na vida escolar do seu filho. Os 

pais que têm essa compreensão, esse sentimento de pertencimento, fortalece a escola. A 

escola só é vida quando existe esse pensar coletivo entre equipes diretivas, nós da 

Secretaria, Prefeitura Municipal, pais, CPM aqui representado pelo Valandro, que é um 

companheiro nosso de há muito tempo né, sempre trabalhando com relação aos pais; eu 

acho que ele é um exemplo de pai nesse sentido, sempre nos acompanhando vindo até para 

nossa última reunião do referencial nosso municipal, referencial curricular municipal, 

representando os pais aqui. Fez ótimas intervenções. Eu acho que isso precisa ser 

comunicado, isso precisa ser dito para que todos os pais também tenham ele como exemplo 

e também posso vir para nossas reuniões e participar já que ela é aberta. Mas essa noite, 

principalmente, eu gostaria de parabenizar os nossos alunos; eles são o destaque da noite. E 

é para eles que essa noite ela vem se concretizando ao longo desses anos. Mas ela só é 

possível por quê? Porque a gente tem também bons professores. Então o que eu posso dizer 

para vocês que nesse ambiente escolar ele precisa ser de muito respeito porque lá tem 

muitos desafios; e para que a gente realmente possa incentivar os nossos alunos a serem os 

cidadãos que a gente quer que eles sejam no futuro e para que a gente realmente possa 

implementar uma sociedade rica, rica de seres humanos que é isso que nós precisamos, eu 

só digo para vocês que tem um local para isso. E esse local, gente, é a escola. Não é em 

outro lugar que a gente vai conseguir isso. Então assim gente, vamos apreciar as escolas 

que a gente tem, vamos apreciar os nossos métodos de ensino/aprendizagem, o nosso 

respeito pelos nossos professores; isso a gente só se fortalece e realmente a gente vai poder 

dar para o município o cidadão que ele merece. É só através da escola, é só através da 

educação; é só através desse pensar coletiva entre todas as instituições entre todas as 

instâncias que a gente vai fortalecer aquilo que a gente quer: uma educação pública de 

qualidade para o nosso aluno. É isso que a gente quer. É para isso que a gente está aí e é 

para isso que a gente batalha tanto. Gostaria de parabenizar os nossos alunos, os nossos 

professores porque não seria possível nós estarmos aqui se não existisse os nossos 

professores né; é para eles que a gente está aqui, as nossas equipes diretivas óbvio que são 

os nossos braços né, mas o parabéns vai para os nossos alunos hoje porque realmente o dia 

deles. Continuem desse jeito. E eu gostaria também de parabenizar o Zelinda pela presença 

do Tiago; o Tiago foi meu aluninho lá na APAE desde a estimulação precoce. Eu fiquei 

muito feliz quando eu vi ele aqui hoje porque realmente assim oh: alunos destaques eles 

são de uma forma assim quando ‘há’ esse pensar coletivo, de respeito coletivo e dar 

oportunidade para todos afinal de contas, dentro das nossas condições, somos todos iguais. 

Então, com o Tiago eu queria parabenizar a todos vocês alunos, professores e comunidade 

escolar. 

PRES. SANDRO TREVISAN: Obrigado, Secretária Elaine. Gostaria nesse momento de 

passar a palavra a nossa primeira dama e também Deputada Estadual Francis Somensi.  

DEPUTADA ESTADUAL FRANCIS SOMENSI: Boa noite a todos, todos já citados no 

protocolo; nosso Presidente dessa Casa, todos os Vereadores, pais. Me permitam falar 

como mãe. É um sentimento único a gente estar aqui; divido com todos os pais que aqui 

estão, pais de coração, pais de sangue, as pessoas que ajudam a criar esses pequenos. Eles 

são tudo na nossa vida. Eles são o que fazem a gente acordar, sonhar, querer um mundo 

melhor. É por eles que a gente luta tanto a cada dia. Então parabéns as escolas, as direções, 

aos alunos e esses agraciados; levem esse diploma como o primeiro da vida de vocês e que 

venham muitos. E como foi dito aqui por muitos colegas já, com muitos Vereadores, de 
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que a única coisa que não tiram da gente nesta vida é o conhecimento; e que a gente tenha 

para fazer dessa vida uma carreira brilhante, que a gente possa continuar dando exemplo 

aos nossos pais, bons exemplos, e orgulho. O que a gente deixa nessa vida são histórias e 

que elas sejam contadas assim como vocês estão fazendo. Parabéns. Parabéns aos pais e 

que nós tenhamos sabedoria para conduzir os nossos filhos adiante. Obrigada. 

PRES. SANDRO TREVISAN: Obrigado a nossa Deputada Fran Somensi. Nesse 

momento então gostaria de passar a palavra ao nosso Prefeito Claiton Gonçalves. 

PREFEITO CLAITON GONÇALVES: Boa noite a todos, Senhoras e Senhores. Uma 

noite de gala no parlamento de Farroupilha. E perdeu quem não está aqui, porque 

realmente é uma noite diferenciada onde jovens, onde estudantes, estão sendo aplaudidos 

por serem destaque na cidade de Farroupilha como estudantes. Quero saudar o Ver. 

Sandro, Presidente desta Casa, em nome do Sandro a todos os Vereadores do parlamento 

farroupilhense, a Dra. Eleonora Peters Broilo por ser representante do sexo feminino 

dentro do quadro de parlamentares desta Casa, da nossa querida Farroupilha. Saudar a 

professora Elaine, professora Elaine nossa Secretária de Educação, e a Jandira, Presidente 

do Conselho Municipal de Educação né. Quero fazer uma referência especial a minha 

esposa, a Francis Somensi, Deputado Estadual primeira-dama do município, mãe também 

de aluna agraciada nessa noite; e companheira de uma jornada política e que tem tratado do 

assunto de interesse comunitário social de forma garbosa dentro do seu trabalho no 

parlamento gaúcho. E fazer uma saudação muito afetiva a todas as mães, a todas as 

mulheres, em nome da minha mãe a Ilce Pereira Gonçalves que está aqui nesta noite, 

minha querida mãezinha genitora deste menino de um metro e noventa e que também foi a 

minha primeira professora. Quero fazer uma referência garbosa, grandiosa, aos mestres, ao 

corpo docente aqui presente qualificando o corpo discente agraciado.  Corpo docente 

através dos conselhos diretivos das escolas, dos diretores, mas também através dos 

professores dedicados que variam de 800 a 1600 horas por ano na sala de aula; muitas 

vezes, pais, e aqui eu falo uma certa preocupação, recuperando aquilo que as famílias não 

têm entregue aos seus filhos. E isso tem que ser aplaudido e pensado como realmente uma 

necessidade de mudança, de variação, do conceito educacional da nossa cidade, do nosso 

Estado e do nosso país. Dando muitas vezes a referência necessária para que os nossos 

jovens se tornem cidadãos diferenciados, cidadãs capazes de conduzir os interesses da 

nossa cidade, do nosso Estado e do nosso país. Em um momento de tanta turbulência 

política 24 meninas e 12 meninos recebem este aplauso aqui no parlamento da cidade de 

Farroupilha. Parabéns a todos vocês. Parabéns pela qualidade apresentada. Isso me faz 

rememorar os meus tempos de estudante eu também fui agraciado em 1974 com um título 

de destaque no Grupo Escolar Santos Dumont na cidade de Gramado. Eu me lembro que 

naquele ano além desse título de destaque eu enfrentei e os meus colegas a maior nevasca 

que me lembro; uma nevasca tão grande que as aulas foram suspensas por 3 dias, e no 

primeiro destes três dias nós, afoitos e curiosos, fomos para frente da igreja São Pedro 

fazer bonecos de neve. E chegamos em casa todos nós congelados, com as mãos 

congeladas, porque nós não sabíamos lidar muito bem com a neve e era muito frio. E 

alguns de nós tivemos que ser hospitalizados por conta do frio naquele dia. Foi um dia 

especial, um ano especial, em que nós fomos agraciados, mas que me recordo muito bem 

por conta desta nevasca. E a partir daquele ano, nós do grupo Grupo Escolar Santos 

Dumont queimávamos carvão na sala de aula, completamente não sustentável e de muito 

risco, mas é o que se fazia na época, queimávamos carvão. Nossas classes eram 
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germinadas e entre as duas carteiras nos colocar umas uma lata de cera com algumas 

pedras de carvão um pouquinho de álcool, que não existe álcool gel na época, e ficava 

aquele negócio queimado durante a aula. É o que se tinha. Quero dizer que os tempos 

mudaram e que estamos trabalhando hoje, isso em nome da educação, em nome dos 

alunos, estamos trabalhando Projetos elétricos para todas as escolas municipais de 

Farroupilha dentro do conceito de variação e de mudança, dos nossos alunos nos seus 

equipamentos, com a entrega de PPCIs a fim de que todas as escolas tenham a grandeza 

necessária para a boa educação e também para segurança dos nossos alunos e dos nossos 

professores. Então é importante que se diga isso. Esse é um Projeto que tem o dedo direto 

do Prefeito e da equipe de trabalho do Prefeito, da Secretaria de Educação, da Secretaria de 

Planejamento, e o Deivid, nosso querido Vereador Deivid Argenta, iniciou isso enquanto 

Secretário de Planejamento e estamos trabalhando isso para qualificar ainda mais o ensino 

na nossa querida Farroupilha. Já havíamos feito algumas mudanças quando chegamos e 

hoje, quando visito as escolas, fico muito orgulhoso de ver que lá na cozinha e quero 

cumprimentar aqui as cozinheiras, as merendeiras das nossas escolas que tem entregue um 

produto de excelência aos alunos quando eu vejo lá na cozinha aquela bela macarronada 

bem feita com belo molho, arroz, feijão, polenta com molho de frango; comida de verdade 

sendo entregue para as crianças fazerem corpos de verdade. Que neles se instalem 

caracteres gigantes. E isso tem feito diferença na formação e na qualidade dos nossos 

alunos. Isso é uma cobrança direta do Prefeito através da Secretaria de Educação e a 

Jandira sabe bem do que eu estou falando. Nós estamos muito felizes pelo Projeto de 

educação que a cidade tem. Um Projeto que tem rendido vários prêmios e dentro desse 

Projeto nós estamos muito felizes com esses alunos destaques que são expoentes de uma 

categoria de estudantes diferenciadas. Olhando aqui os estudantes me deu vontade de usar 

a minha conga e minha calça topeka, ao tempo da escola, hoje mudado para um tênis All 

Star e uma calça Levi's né; bem diferente do meu tempo da calça topeka. Me lembro ainda 

dos uniformes com calça de tergal, com camisa branca de volta ao mundo e gravata azul 

que era o uniforme necessário e você só ia para fila, para entrar na sala, se você estivesse 

fardado. Era assim no dia-a-dia e era assim e no dia sete de setembro, que você ensaiava 

desde o final de maio para chegar em setembro marchando direitinho. Marchando como 

militar com cabelo cortado e bem uniformizado os meninos e as meninas com seus cabelos 

bem penteados, com sua saia azul de tergal e plissê e sua camisa e um longo top azul. Era 

assim lá no Grupo Escolar Santos Dumont. Mudaram-se os tempos, mudaram se os papéis. 

Não se escreve mais carta porque naquela época nós colecionávamos selos, hoje se 

coleciona mensagens de ‘whatsapp’; mudaram-se enfim as condições. E, pais, nós fomos o 

piloto dessa geração que está aí muito melhor do que a nossa, muito mais evoluída do que 

a nossa, mas necessitando e aqui vai com carinho, a palavra do Prefeito, dizendo 

necessitando muito mais do nosso carinho, da nossa atenção e da nossa compreensão para 

se conduzir ainda para um futuro mais gigante com essa meninada forte que vem aí. 

Parabéns professores. Parabéns estudantes. Parabéns professores. Parabéns estudantes. 

Parabéns professores. Parabéns estudantes. Parabéns pais que dão tudo na sua casa, que 

dão alimento, que provém esse sustento necessário, que dão educação. Parabéns pais que 

rezam antes da refeição, que rezam à noite, que colocam os filhos embaixo do braço e que 

amam os seus filhos apesar das diferenças que todos nós temos na mesma família. Uns são 

de um modo outros são de outro, mas amamos a todos da mesma forma porque assim, está 

lá no livro sagrado, e assim deve ser a nossa conduta. Parabéns agraciados nesta noite de 
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destaque. Viva Farroupilha forte. Vocês são a nossa esperança de um futuro melhor. Muito 

obrigado.  

PRES. SANDRO TREVISAN: Obrigado, Prefeito Claiton. Quero agradecer a presença de 

todos e mais uma vez parabenizar os estudantes homenageados nessa noite. Agradecer a 

professora Jandira, a professora Elaine, a nossa primeira-dama Deputada Fran Somensi, ao 

nosso Prefeito pela sua presença. E daí então, gente, a gente está quase encerrando e de 

forma especial eu preciso, últimas palavras, agradecer os professores, equipe diretiva, a 

esses alunos, aos pais e dizer, pedir de certa forma, desculpa por algo que não ficou a 

contento; e dizer que em uma coisa nós não erramos que foi na intenção dessa Casa 

Legislativa, digo isso em nome de todos os Vereadores, foi na intenção de poder 

homenagear a esses alunos. Nada mais então a ser tratado nessa noite, em nome de DEUS, 

eu declaro encerrados os trabalhos da presente Sessão. Uma boa noite a todos. Muito 

obrigado. 
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