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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: Arielson Arsego, Deivid Argenta,
Eleonora Peters Broilo, Fabiano André Piccoli, Fernando Silvestrin, Jonas Tomazini,
Jorge Cenci, José Mário Bellaver, Josué Paese Filho, Maria da Glória Menegotto,
Odair José Sobierai, Sedinei Catafesta, Tadeu Salib dos Santos e Thiago Pintos Brunet.
PRES. SANDRO TREVISAN: Uma boa noite a todos. Em nome de DEUS declaro
abertos os trabalhos da Sessão Solene de outorga do Certificado Mérito Voluntário ao
Senhor Pablo Barretti. Inicialmente a Câmara de Vereadores de Farroupilha agradece e
saúda as autoridades aqui presentes, entidades de classe, imprensa, Senhores e Senhoras.
Quero dar as boas-vindas a nossa Vereadora Glória Menegotto, agradecer a presença do
nosso chefe de gabinete Vandré Fardin. Então nesse momento convidamos para fazer parte
da mesa o Senhor Vandré Fardin, chefe de gabinete, neste ato representando o
Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal Claiton Gonçalves e o nosso homenageado
desta noite Senhor Pablo Barretti e sua esposa Sofia Maboni. Gostaríamos então também
de chamar a Sofia para que faça parte da mesa. Solicito ao Vereador Fabiano André
Piccoli, 2º Vice-Presidente, para que proceda à leitura da Lei Municipal nº 4.537/2019 que
concede o Certificado Mérito Voluntário ao Senhor Pablo Barretti.
2º VICE-PRES. FABIANO ANDRÉ PICCOLI: Obrigado, Senhor Presidente. Boa noite
a todos. Boa noite especial ao nosso convidado Pablo. Lei Municipal nº 4.537 de 9 de
agosto de 2019 concede o Certificado Mérito Voluntário de Farroupilha ao Senhor Pablo
Barretti. O Prefeito Municipal de Farroupilha faz saber que a Câmara de Vereadores
aprovou e ele sancionou a seguinte Lei: art.1º: é concedido Certificado Mérito Voluntário
ao Senhor Pablo Barretti em conformidade com a Lei Municipal nº 4.360 de 25 de outubro
de 2017. Art. 2º: serão atendidas por dotações orçamentárias próprias, as despesas
porventura resultantes do cumprimento desta Lei. Art. 3: esta Lei entrará em vigor na data
de sua publicação. Gabinete do Prefeito Municipal de Farroupilha, Rio Grande do Sul, 9 de
agosto de 2019. Claiton Gonçalves Prefeito Municipal. Registre-se e publique-se em 9 de
agosto de 2019, Vandré Fardin Secretário Municipal de Gestão e Desenvolvimento
Humano. Era isso, Senhor Presidente.
PRES. SANDRO TREVISAN: Obrigado, Vereador. Informamos aos presentes que farão
uso da tribuna nessa noite o Vereador Deivid Argenta com apartes às bancadas, o nosso
homenageado Pablo Barretti e o chefe de gabinete Vandré Fardin. De imediato passo a
palavra ao Vereador Deivid Argenta da bancada do PDT que é autora desta homenagem.
Por favor, Deivid.
VER. DEIVID ARGENTA: Obrigado, Senhor Presidente Sandro Trevisan. Quero
cumprimentar também representando o Prefeito Claiton Gonçalves o chefe de gabinete
Vandré Fardin, cumprimento também a todos os meus colegas Vereadores, colega
Vereadora Eleonora e Vereadora Glória; saúdo também os Secretários aqui presentes, a
imprensa e o público em geral. É com grande honra e enorme alegria que recebo a
incumbência de ser o portador da palavra nessa noite dos mais sinceros votos em nome da
bancada do PDT. Cumprimento também o meu colega Ver. Thiago Brunet que me deu a
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oportunidade de estar aqui nesta homenagem de mérito voluntário. E quero uma saudação
especial obviamente ao homenageado, ao Pablo, que todos aqui já o conhecem, mas que é
uma pessoa que se dedica a fazer um trabalho exemplar em prol da nossa comunidade.
Então vou falar brevemente um pouquinho sobre o Pablo Barretti. O Pablo nasceu em 13
de julho de 1980, filho de Sergina Barretti e recém-casado no religioso agora com Sofia
Maboni, mas que já são casados há 7 anos no civil. Atualmente cursa processos gerenciais
no Instituto Federal do Rio Grande do Sul e desde 2004 é voluntário e fundador da
Associação Farroupilhense de Deficientes Visuais – AFADEV – onde tem trabalhado e
desenvolvido um papel esplendoroso frente à associação ajudando outras pessoas com
deficiências visuais a qual o homenageado teve que aprender a lidar muito jovem logo aos
19 anos de idade, onde pensou em abandonar o que tanto gostava de fazer que era ser
goleiro, mas hoje é um grande atleta de golbol (goalball). Teve que batalhar e lutar todos
os dias, enfrentar longas cirurgias, dificuldades que teve que suportar na vida onde se
reergueu e mostrou a todos nós o maior exemplo que temos hoje aqui na nossa Casa que a
resiliência. Acho que esse é o exemplo que temos do Pablo a resiliência e a entrega no
voluntariado. Diante desse currículo o Senhor Pablo Barretti tem um sido um exemplo de
voluntário. Um verdadeiro líder do qual Farroupilha se orgulha por seu incansável trabalho
em prol de uma sociedade mais justa e por um mundo melhor. Fico feliz em dizer que o
Pablo é uma pessoa muito querida e respeitada pela comunidade farroupilhense, muito
reconhecido pela sua dedicação ao próximo inclusive está recebendo hoje então a
homenagem mérito voluntário que é concedida só a quem, por meio de sua trajetória,
conquistou a admiração e o respeito do povo farroupilhense por meio do trabalho
voluntário realizado em nosso município. O Senhor Pablo Barretti adquiriu algo que
muitos não conseguem ao longo da vida o olhar da solidariedade. Esse olhar que poucas
pessoas são capazes de ter o olhar do coração, de cuidar e estender a mão ensinando que a
paz precede a humildade que habita em todos nós e que, principalmente, fortalece a grande
corrente do bem. Quero registrar também meus parabéns a toda a Associação que se faz
aqui presente que com o Pablo faz um grande trabalho a toda comunidade farroupilhense.
Meus agradecimentos e felicitações a toda a equipe desta entidade tão respeitada. Nesse
momento eu quero passar, Senhor Presidente, a palavra então para as bancadas para
prestarem a sua homenagem e depois eu concluo.
PRES. SANDRO TREVISAN: Então nesse momento eu passo a palavra ao Vereador da
bancada do MDB. Na última começamos do meu lado direito. Com a palavra a Vereadora
Eleonora Broilo.
VER. ELEONORA BROILO: Senhor Presidente, Senhores Vereadores, Senhora
Vereadora seja bem-vinda, Senhor Vandré Fardin representando neste ato o Senhor
Prefeito, demais autoridades presentes, imprensa, nosso homenageado dessa noite, o
Senhor Pablo Barretti, sua esposa, Senhora Sofia Maboni, seus familiares e seus amigos,
Senhoras e Senhores que se fazem presentes nessa noite na Casa do Povo. Primeiro lugar,
eu agradeço os Vereadores da bancada do MDB Arielson Arsego, Jorge Cenci, Jonas
Tomazini e José Mário Bellaver, por concederem a mim a honra de falar em seus nomes
sobre essa tão nobre pessoa merecedora, sem dúvida alguma, do certificado mérito
voluntário de 2019, de acordo com a Lei Municipal nº 4.360 de 25 de outubro de 2017, de
minha autoria em conformidade com a bancada do MDB. Senhor Pablo Barretti quando
iniciei a transcrição do meu breve discurso pensei que são tantas coisas maravilhosas a se
falar a seu respeito, a superação, o voluntariado e outras tantas que confesso ter por hora
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me perdido em meio às provas de força e de amor ao próximo. Aos 39 anos, filho de
Sergina Barretti, casado com Sofia Maboni há 7 anos, ficou cego aos 19 anos; uma sequela
de uma rara síndrome reacional a uma droga chamada Dipirona. Mesmo com várias
tentativas cirúrgicas, não houve o sucesso esperado e o Senhor Pablo então pouco mais que
um adolescente, precisou ser alfabetizado novamente, desta vez em braile. Frequentou a
APADEV em Caxias do Sul e lá aprendeu as atividades da vida diária e mobilização. Mas
esse jovem guerreiro, em 2004, fundaria em Farroupilha a AFADEV junto com Alexandre
Battisti e Joel Pereira. A AFADEV oferece um trabalho totalmente voluntário a aqueles
que são portadores de anaurose quer parcial ou total, bem como apoio aos familiares desses
deficientes visuais. A identidade conta hoje com 28 associados. O Senhor Barretti se
dedica também ao golbol que é uma modalidade esportiva praticada por atletas que têm
deficiência visual. Ele é estudante de Tecnologia em Processos Gerenciais do Instituto
Federal do Rio Grande do Sul, campus de Farroupilha, também consultor em
acessibilidade e é palestrante. Senhor Pablo, a sua luta, as suas conquistas, a sua vida antes
e após os 19 anos, a sua atividade voluntária orgulhosa razão de receber o certificado
mérito voluntário 2019 fazem com que a sua grandeza de espírito o torne esse gigante que
o Senhor é. Muito obrigado a todos.
PRES. SANDRO TREVISAN: Obrigado, Vereadora. Nesse momento passo a palavra à
bancada do PP. Fará uso da palavra o Vereador Tadeu Salib dos Santos.
VER. TADEU SALIB DOS SANTOS: Senhor Presidente, Senhores Vereadores,
Senhoras Vereadoras Doutora Eleonora e a minha saudação à Vereadora Maria da Glória
que está retornando a esta Casa no dia de hoje, seja bem-vinda. Cumprimentar também o
nosso chefe de gabinete Vandré Fardin na noite de hoje representando o Excelentíssimo
Senhor Prefeito Municipal Dr. Claiton, Senhores Secretários municipais, Senhores da
imprensa, Senhoras e Senhores; e também o meu cumprimento todo especial à família
Barretti. Falar do Pablo é falar de alguém especial. É alguém que é exemplo, que é
superação, que é carinho, que é amor e acima de tudo falar do Pablo é dizer a que falar nele
eu teria que ter aqui a expressão hoje, quem sabe, de um poeta. Quem sabe de um
verdadeiro poeta para dizer o quanto a poesia da vida pode nos tornar uma verdadeira
personalidade. Pablo se existe inveja no mundo ninguém te invejou até hoje e jamais te
invejará. Todos serão admiradores do teu talento, da tua forma de ser, da tua forma
carinhosa e respeitosa de encarar a vida superando as adversidades que somente para ti
vieram a tomar a tua intimidade. Mas disso tudo tivemos a lição maior de que tu não te
tornaste egoísta diante da superação. Tu quis dividir em forma de amor em forma de
dedicação a todos que compõem esses 28 da AFADEV; aonde que tu pode buscar o
conhecimento não somente para ti, mas para uma classe de pessoas especiais. Em teu lugar,
quem sabe muitos, não teriam a visão da vida tão ampla e tão caridosa como você tem.
Uma coisa que eu queria te dizer meu querido que tu selou, pelo menos é essa a
informação que eu tenho, no sábado passado com alguém que resolveu dividir a vida dela
contigo e começar a dirigir a maior empresa do universo chamado família de uma forma
oficial. O que eu gostaria, Pablo, é que tu levasse junto o carinho da bancada do PP através
do Vereador Josué Paese Filho que me cedeu esse espaço para te falar o quanto tu és
importante para todos nós, tanto como pessoa, como ser humano, como Presidente da
AFADEV e tu és é claro o membro fundador dessa instituição. Queremos te dizer de que
Farroupilha tornou-se, através da tua pessoa, um verdadeiro exemplo e uma referência
nesse segmento de buscar ajuda e de ser simples, humilde e acima de tudo ter DEUS como
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um lema de vida na tua esperança de sempre compartilhar o melhor com todos. Que Deus
te abençoe, abençoe também a sua companheira. Este mérito voluntário que eu sei que tu
vai fazer muito mais e a Sofia vai estar junto contigo às 24 horas do dia. Obrigado por tudo
e que Deus continue te abençoando.
PRES. SANDRO TREVISAN: Obrigado, Vereador. Nesse momento então eu passo a
palavra ao Vereador Fabiano André Piccoli que falará em nome da bancada do PT.
VER. FABIANO A. PICCOLI: Boa noite Senhor Presidente, colegas Vereadores,
Vereador Eleonora; uma saudação especial ao Vandré Fardin, nosso chefe gabinete, neste
ato representando nosso Prefeito Claiton Gonçalves, aos Secretários: o Davi e ao Jesus,
representando aqui a Secretaria de Habitação e a Secretária da Saúde. Ao meu amigo Darci
Secretário de captação da cidade de Canoas, uma saudação muito especial ao Xandi,
obrigado pela presença, nosso cidadão emérito 2017 se eu não estou enganado, obrigado
pela presença é sempre muito bem vindo a esta Casa, a imprensa, aos amigos, familiares,
colegas de luta e admiradores do Pablo. Pablo, rapidamente a tua história é motivo de luz,
de incentivo, de exemplo a todos nós. Nós como legisladores e como homens públicos nós
precisamos lutar por políticas públicas de inclusão, políticas públicas de igualdade e você
dá um exemplo a todos nós de que às vezes a vida nos prega algumas peças, mas nós temos
que dar a volta, superar e ser exemplo. Esse reconhecimento da Câmara de Vereadores é
um reconhecimento da comunidade farroupilhense pelo exemplo que tu és para todos nós;
esse exemplo de esperança, de luz, para as pessoas que por alguma razão possuem alguma
dificuldade na vida que sempre há caminhos de superação, há caminhos de buscar
alternativas de viver a plenitude da vida. Então receba esse carinho dessa Câmara de
Vereadores, desse Vereador, por essa luz que você representa para muitas pessoas.
Continue o seu trabalho, continue a sua luta com as pessoas que você tem ao seu lado e
sempre que o vejo, o vejo com um anjo que é a Mari que está sempre do teu lado e sempre
te acompanhando e essas pessoas que te querem bem, que gostam de ti que sirvam de
alicerce nessa tua caminhada. E parabéns por ser essa pessoa tão especial para a
humanidade. Somos sedentos de exemplos e você é um deles e temos que seguir. Nossos
parabéns, um forte abraço e uma merecida homenagem dessa Câmara de Vereadores a
você, Pablo. Muito obrigado, Senhor Presidente.
PRES. SANDRO TREVISAN Obrigado, Vereador. Nesse momento então passo a palavra
ao Vereador Sedinei Catafesta que fará o uso da palavra em nome do seu partido, o PSD.
VER. SEDINEI CATAFESTA: Senhor Presidente, primeiramente cumprimentar Vossa
Excelência e em seu nome quero cumprimentar nessa noite o Secretário Vandré Fardin,
chefe de gabinete, representando o Executivo Municipal, cumprimentar o Ver. Deivid
Argenta proponente dessa homenagem e também a autora da Lei, Vereadora Eleonora,
cumprimentar vocês e da saudação especial a Vereadora Maria da Glória Menegotto que
retorna a esta Casa na noite de hoje e em seu nome quero cumprimentar todos os membros
da Rede que estão aqui prestigiando o seu retorno. Então seja bem vinda e desejo a ti um
profícuo trabalho em prol do nosso querido município chamado Farroupilha que eu tenho
um carinho de estar aqui cada dia representando essa comunidade. Em nome do meu précandidato a Vereador, Patrick, cumprimentar os demais que estão aqui e o nosso agraciado
dessa noite: Pablo, obrigado por estar aqui na Casa do Povo. Parabéns a ti a sua esposa, a
teus amigos que estão aqui te assistindo, te prestigiando nesta noite, neste final de tarde
solene, e que Farroupilha te presta essa simples homenagem, mas do fundo do coração de
cada um que aí já usaram a palavra para te parabenizar pelas tuas ações, Pablo. Pelas tuas
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ações em prol do bem em prol da comunidade. Como disse o Vereador Fabiano A. Piccoli
e os demais, você faz o bem e o bem retorna para ti e se multiplica aos demais que estão
aqui atentamente ouvindo a minha fala como diz uma passagem: “a fé é uma visão das
coisas que não se vê”. É a fé que vocês têm, é a fé de cada dia continuar vivendo a vida e
aprendendo com essa dificuldade que é a perda da visão, e com professor chamado Pablo,
não tem como não aprender; seja lá no esporte liderando o time de golbol, parabéns pelas
vitórias que foram suadas e que trouxeram os títulos para Farroupilha, de tantas vezes de
treinos. Parabéns, Pablo! Parabéns a ti, a esse grupo de amigos, parabéns Farroupilha e
pelo seu trabalho em prol da AFADEV essa entidade que merece ainda mais o apoio do
Poder Público. Se recebe, precisa receber mais, apoio, apoio, porque o bem que vocês
fazem merece muito e muito mais apoio. Parabéns, Pablo! Não vou me estender, mas é um
prazer te receber aqui na Casa do povo com tantas pessoas maravilhosas nessa noite. Seja
bem-vindo mais uma vez sinta-se abraçado por essa Casa. Felicidades. Obrigado.
PRES. SANDRO TREVISAN: Obrigado, Vereador. Gostaria aqui de registrar então a
presença do Darci Levis, Secretário de Captação de Canoas. Nesse momento então eu
passo a palavra à Vereadora que hoje retorna a essa Casa, Glória Menegotto, representando
bancada da Rede Sustentabilidade. Fique à vontade, Vereadora.
VER. GLÓRIA MENEGOTTO: Obrigado. Quero dar uma boa tarde a todos e a todas.
Cumprimento o nosso Presidente Excelentíssimo Senhor Sandro Trevisan, também
cumprimento o chefe de gabinete, Vandré Fardin, que neste momento está representando o
Prefeito Municipal Claiton Gonçalves, cumprimento meus colegas Vereadores, a colega
Vereadora Eleonora, tenho certeza que iremos fazer um ótimo trabalho aqui nós que
representamos as mulheres. Eu quero cumprimentar também o Vereador Deivid por ter
sido autor desta homenagem, uma homenagem que realmente teria que ter sido feita há
muito tempo atrás ao Senhor Pablo. Então parabéns, Vereador Deivid. Cumprimento aos
Secretários Municipais, demais autoridades integrantes do Executivo Municipal que estão
aqui hoje, amigos, colegas, familiares do Pablo que estão aqui prestigiando essa
homenagem. Também quero cumprimentar os nossos porta-vozes da Rede
Sustentabilidade que estão aqui, cumprimento a porta-voz Estadual Fernanda,
cumprimento a porta-voz Renata Trubian Municipal e o porta-voz André; obrigado pela
presença de vocês. Cumprimento a todos os nossos colaboradores da Rede
Sustentabilidade que vieram prestigiar sim o meu retorno, mas melhor que isso e eu fico
muito contente que vieram prestigiar o Pablo. A Câmara está praticamente lotada de gente
da Rede Sustentabilidade. Obrigado a todos vocês que atenderam ao pedido de estar aqui
porque é uma homenagem justa, muito Justa e eu homenageio o Pablo e também quero
homenagear a Sofia que está aqui está sempre ao lado dele e que nesse final de semana eles
se casaram então eu acho que é muito importante você ser homenageado. Dizer que a
minha energia a vocês todos aí é o desafio e a minha motivação são vocês, então obrigado
mais uma vez pela presença de todos vocês. Eu quero saudar muito, então, de uma forma
muito respeitosa, carinhosa o nosso homenageado desta tarde que é o Senhor Pablo
Barretti. Nosso homenageado é protagonista mesmo como todos os colegas Vereadores já
colocaram aqui, ele é protagonista de uma história de vida, e uma história que serve de
exemplo para todos nós. Ele é atleta, ele é consultor, palestrante, ele é professor e podemos
chamá-lo sim sempre de professor, consultor em acessibilidade, Presidente da AFADEV –
Associação Farroupilhense de Deficientes Visuais – que aqui está representado pelos seus
colegas. Eu digo isso porque o Pablo em todas as reuniões ele estava presente defendendo
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a sua Associação, defendendo seus colegas, lutando e muito e eu pude ver isso. Toda vez
havia qualquer reunião estava lá o Pablo. Eu diria que todos os homens consideram seus
limites do seu campo de visão, os limites do mundo, mas se você olhar para dentro não há
limites e nem limitados. Porque nós temos o Pablo que ele já demonstrou a todos nós que
não tem limites para ele, é muito mais. Ele enxerga aquilo que muitas vezes nós não
enxergamos. Então, Pablo, hoje você recebe essa honra por sua motivação, pela sua
dedicação em todas as atividades que exerce e que o torna tão especial, nunca abandone,
Pablo, a energia que lhe impulsiona a realizar todos esses feitos e terá sempre o carinho e
acolhida do mundo. Parabéns, Pablo! Parabéns a você e parabéns a todos que estão perto
de você. Obrigado.
VER. SANDRO TREVISAN: Nesse momento, então, eu quero agradecer os Vereadores
do PSB que vão me dar à oportunidade de poder falar um pouco; fazer a minha
homenagem a ti, Pablo, parabenizar você e sua esposa, um casamento bem recente meus
parabéns. Dizer que imagina a dificuldade no momento a gente estar vendo e conseguimos
enxergar ver as coisas e de repente, de uma hora para outra, perder a visão e aí chegou há
ficar um ano dentro de casa sem querer sair. Mas hoje eu percebo que isso passou de certa
forma e foi muito muito bem superado até porque quantas pessoas em Farroupilha não
conhecem o Pablo, quantos não te conhecem aqui de Farroupilha. Então isso significa que
você está na sociedade está presente circula anda o que demonstra que não está mais em
sua casa. Meus parabéns! Meus parabéns por enfrentar tudo isso. Eu vou agora aqui
rapidamente te agradecer, eu vou te agradecer e você vai entender por que vou te
agradecer. Quero cumprimentar todos aqui integrantes da AFADEV de Farroupilha e vou
te agradecer porque dentro da AFADEV tem uma pessoa que é muito, muito, muito meu
amigo tá, Ademar Zini. Na verdade sabe que muitas vezes eu parei para pensar qual era o
primeiro nome por que nunca a gente o chama de Ademar, todo mundo chama de Piá. A
gente jogava bola ali eu já percebia que ele tinha uma dificuldade grande, jogando futebol,
de visão, e a gente jogava futebol; a gente jogava! Nós entravamos lá dentro para fechar os
11 né porque faltava sempre daí colocava nós para jogar lá dentro. E o Piá não é nem um
pouco pejorativo, Piá é uma maneira carinhosa de chamar ele, o Piá tinha um problema de
visão, então ele não jogava bem por causa disso, eu não tinha desculpa nenhuma né eu era
ruim mesmo perna de pau. É um grande, grande, grande amigo que tenho na minha vida,
que fiz a minha na minha vida, é uma pessoa simples, uma pessoa bacana e por isso que eu
vou te agradecer por ter fundado a AFADEV. Esses dias atrás na Prefeitura ele estava
conversando comigo e ele disse “Sandro, eu estou muito, muito, muito feliz, estou indo
jogar golbol, estou com uma turma legal eu estou vivendo a minha vida eu estou muito,
muito contente, estou sem visão, mas estou muito, muito contente”. Alexandre ter fundado
a AFADEV aqui tu ajudou um amigo meu mesmo de verdade, muito grande, amigo do
peito sem brincadeira nenhuma; te agradeço imensamente por todas as pessoas da
AFADEV e te agradeço por esse meu amigo estar feliz nesse momento e muito feliz. Eu
percebi a verdade na hora dele falar da felicidade dele eu só tenho que te agradecer,
imagina o que você fez. Parabéns pela tua batalha, parabéns pela vida como tu conduz a
tua vida que parece que quando que as pessoas perdem a visão elas conseguem enxergar
mais com o coração não é, Ver. Glória; que a gente que enxerga bastante parece que em
certos momentos não consegue mesmo enxergar. Parabéns! Os cegos eu acho que somos
nós tá. Então eu gostaria nesse momento te agradecer, dizer que o mínimo que a Câmara de
Vereadores faz é te dar essa homenagem. Meus Parabéns. Em nome da nossa bancada acho
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que em nome de todos os Vereadores a gente te parabeniza e o que nós podermos ajudar a
gente está à disposição. Meus parabéns, obrigado pela AFADEV.
PRES. SANDRO TREVISAN: Vereador, se quiser fazer as considerações finais fique à
vontade.
VER. DEIVID ARGENTA: Obrigado, Senhor Presidente. Bom, Pablo, nas palavras dos
meus colegas Vereadores tu vistes a tua importância; através da AFADEV tenho a certeza
que tu mudou a vida, Pablo, de muitas pessoas aqui da nossa cidade que em uma situação
difícil que a gente imagina ser encontraram uma oportunidade através da associação de
voltar a viver como o Vereador Sandro colocou. Esse eu tenho certeza que não sabe o
tamanho da importância que tu tem na nossa sociedade, mas esse reconhecimento
demonstra um pouco dessa tua importância que seria muito maior. Eu conheço o zelo que
tu tem pela entidade. Eu me lembro quando era Secretário do Planejamento, a Shirley
também trabalhava lá conosco quantas e quantas vezes tu vinha reivindicar alguma
situação, cobrar melhorias, quando nós fizemos o projeto de acessibilidade em conjunto
que muitas coisas andaram outras não andaram outras já não estão mais funcionando hoje,
exemplo de algumas sinaleiras sonoras, mas eu lembro quanto tu era incisivo e cobrava
mesmo. Isso mostra o zelo que tu tem não por ti, por toda essa associação, por essa
comunidade que tanto defende. Então muito obrigado, Pablo, e eu não quero ser injusto
também quando os colegas Vereadores colocam que a decisão, a indicação foi minha, foi
da bancada do PDT; tem o meu colega Vereador Dr. Thiago aqui comigo também e se a
gente quiser indicar alguém tem que passar pelo consenso da bancada toda. Então obrigado
Vereador Thiago também compreendeu a situação e indicou junto, a indicação é nossa.
Estou muito feliz, Pablo, nesse momento, parabéns do fundo do meu coração e como todos
colocaram: muito obrigado.
PRES. SANDRO TREVISAN: Obrigado, Vereador. Antes de darmos continuidade às
manifestações eu convido o músico, eu diria um ícone da nossa cidade, Alexandre Battisti
que fará sua homenagem ao Pablo. Fique à vontade, Alexandre.
ALEXANDRE BATTISTI: Pessoal, eu tive o convite da Câmara para fazer uma singela
homenagem ao meu querido amigo, irmão, colega, Pablo, e não podia me furtar. É com
imensa honra e muito carinho que eu faço essa simples canção. Dois trechinhos o primeiro
é uma canção que a gente tem como um hino de quem é cego que diz: para ser feliz o que é
que o ser humano necessita; e o segundo trecho disse à minha querida Sofia que uma
canção que o Pablo gosta muito é Pais e Filhos aí eu chamo vocês para cantar ao menos o
refrão dessa canção. Então para ser feliz um trechinho primeiro. (APRESENTAÇÃO
MUSICAL) Pessoal muito obrigado pelo Pablo essas palmas são para ele, essas palmas
não me pertencem. Então quero que vocês cantem comigo assim: o dia que nós amarmos
as pessoas como se não houvesse amanhã sem dúvida nenhuma o mundo vai ser melhor vai
ser mais altruísta e menos egoísta. (APRESENTAÇÃO MUSICAL) Muito obrigado,
gente. Parabéns, Pablo.
PRES. SANDRO TREVISAN: Muito obrigado, Alexandre. Quero nesse momento, em
nome do Poder Legislativo Municipal juntamente com o chefe do gabinete Vandré Fardin,
que nesse ato representa o nosso Prefeito Claiton Gonçalves, proceder à outorga do
Certificado Mérito Voluntário ao Senhor Pablo Barretti. (ENTREGA DO CERTIFICADO)
PABLO BARRETTI: Município de Farroupilha, Estado do Rio Grande do Sul, isso tudo
que tem no certificado tá pessoal. Então vamos lá: Mérito Voluntário – O Poder
Legislativo Municipal no uso das atribuições que lhe confere a Lei Municipal nº 4.537 de 9
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de agosto de 2019 outorga o Certificado Mérito Voluntário ao Senhor Pablo Barretti em
reconhecimento expresso aos relevantes serviços prestados à comunidade farroupilhense e
pela atuação marcante frente à AFADEV. Aí vem Farroupilha, 02 de dezembro 2019.
Sandro Trevisan Vereador Presidente. É isso aí.
PRES. SANDRO TREVISAN: Então, nesse momento, eu convido para que faça o uso da
tribuna o nosso homenageado desta noite, Senhor Pablo Barretti.
SR. PABLO BARRETTI: Agora eu vi quanta gente bonita tá aqui. Antes de agradecer e
falar algo, eu vou pedir para minha escudeira Magali, que claro não poderia falar de mim e
vim aqui agradecer a vocês e sem fazer algum trabalho nesse momento que acho que vai
ser algo diferente feito. Tem as vendas né gostaria que os Vereadores se vendassem e quem
quiser aí da plateia usar também as vendas depois, ela vai estar distribuindo, que eu vou
colocar uma mensagem. Enquanto vão se preparando, eu nessa noite então agradeço a esta
Casa, agradeço a bancada do PDT e aos Vereadores, as Vereadoras, aos Secretários aqui
presentes, a minha família, a meus colegas, a minha Excelentíssima esposa que casamos
duas vezes e vamos casar mais, agradecer os meios de comunicação e dizer para vocês que
fiquei muito feliz no momento que recebi a notícia e todos sabem incansável como disse o
Deivid que eu estava sempre lá batendo, incomodando e lutando. Porque eu sempre fiz
com amor e sempre vou fazer com amor e com paixão e defendendo sempre os princípios.
Nós todos temos as nossas bandeiras para defender e eu sempre defendi e vou defender
uma bandeira, o amor. Também agradeço a Deus por me dar essa oportunidade, porque eu
já falei para várias pessoas eu não sei se eu faria tudo o que eu fiz se eu estivesse
enxergando. Se eu buscasse o que eu busquei hoje em ser convidado a participar de um
Campeonato Brasileiro Série B de golbol, claro tenho um sonho ainda quem sabe de chegar
numa seleção, mas isso tudo vai depender. E avisar aos meus amigos aqui aos meus
colegas o quanto é importante quando eles vêm e falam para gente sobre a independência
“ah eu consegui pegar minha bengala e pegar um ônibus” né Ana; como me senti feliz
naquele momento, persistência e paciência. O Ade que há pouco tempo conheci, o
Alexandre que a gente vai trocando figurinha; eu vou entregar agora o Alexandre ele
aprendeu fazer chimarrão comigo, mas o ‘gaudério veio’; mas a gente sempre conversa. E
a todos a Sirlei continua a persistência no braile eu sempre falo “ao devagar a gente se vai
ao longe” e a todos os meus colegas que estão aqui. Não sei minha mãe está ai? Não vi.
Mãe, obrigado. Te agradeço muito, um beijo, e a todos os meus familiares. Então todos
estão prontos já? Não vendaram ainda?
PRES. SANDRO TREVISAN: Alexandre, eu estou preocupado porque como é que vou
fazer a leitura dai?
PABLO BARRETTI: O Ale eu trouxe a Bíblia para eles ler será que vai conseguir, será
que saímos daqui hoje?
PRES. SANDRO TREVISAN: Pablo, você que sabia ler eu sem os meus olhos não vou
conseguir continuar.
PABLO BARRETTI: Vai ser bem importante vocês vão entender o porquê de tudo isso.
E se eu não fizesse isso eu não seria o Pablo, todos me conhecem. A Maga riu não sei por
que. Colocar eu no lugar do outro, alguns Vereadores já fizeram um trabalho né desse.
Acho que eu guiei a Vereadora Glória uma vez eu não sei porque que ela estava nervosa
ela estava vendada e eu guiando ela e ela me segurava né, Glória.
PRES. SANDRO TREVISAN: Pablo, falando sério na verdade eu brinquei e não me
deram uma venda.
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PABLO BARRETTI: Não?
PRES. SANDRO TREVISAN: Não.
PABLO BARRETTI: Tá chegando.
PRES. SANDRO TREVISAN: Agora sim.
PABLO BARRETTI: Gente, agradeço muito. Agradeço do fundo do meu coração e o que
precisar sempre falei a todos e falo para os Vereadores e os Secretários, o Vandré
seguidamente estamos lá conversando e trocando ideias e muitas vezes tem ideias que não
se bate, mas depois a gente junta as ideias e elas se formam. Agradeço muito por vocês
receberem e me espelho muito em outros voluntários que tem na nossa cidade, venho
acompanhando muitos os trabalhos eu acho que é isso que dá uma gasolina para nós poder
vencer, correr atrás, persistir nas coisas. Eu me sinto muito feliz e muito honrado de
coração mesmo estar aqui hoje recebendo esse prêmio. Muito obrigado.
PRES. SANDRO TREVISAN: Obrigado, Pablo. Nesse momento então eu convido ao
nosso chefe de gabinete Vandré Fardin que fará o uso da tribuna, na tribuna não vai ficar
sentado que vai ser muito fácil, aqui representando então o nosso Prefeito Municipal
Claiton Gonçalves.
PABLO BARRETTI: Desculpa aí vou quebrar o protocolo tá, Sr. Presidente. Eu não vi
que todos já estavam vendados; vocês estão vendados eu quero passar uma mensagem para
vocês ouvir para eu finalizar. Só me avisa quando todos estão vendados então eu finalizo
aí. Todos vendados então? Quem não tiver venda fecha os olhos. A hora que puderem
botar o som então. (APRESENTAÇÃO DE VÍDEO) Então eu trouxe um pouquinho para
vocês que essa mensagem foi o pessoal lá da disciplina de TPG que fizeram para uma
campanha que aconteceu ano passado e ela retrata não sim só minha história, mas a história
da pessoa com deficiência visual. Ela conta um pouquinho e traz muito sentimento para
gente pensar, para gente refletir; nesse momento vocês estão com uma venda, mas nós, eu
e meus colegas, vamos sair daqui e não vamos tirar essa venda. Então é uma mensagem
que eu trouxe para vocês e para nós refletir. Quando eu escuto ela eu também sempre
reflito e penso o quê que eu posso fazer diferente amanhã. Gente, muito obrigado. Me sinto
muito feliz e muito honrado de estar aqui nessa noite como já disse recebendo esse prêmio.
Muito obrigado mesmo.
PRES. SANDRO TREVISAN: Obrigado, Pablo. Convido então para que faça uso da
tribuna em nome do Poder Executivo Municipal o chefe de gabinete Vandré Fardin.
VANDRÉ FARDIN: Ainda bem que não precisa falar com a venda aqui Pablo; seria uma
experiência interessante. Quero cumprimentar o Presidente da Casa, Sandro Trevisan, um
cumprimento muito especial ao homenageado Pablo, a esposa Sofia, Secretário Ver.
Fabiano A. Piccoli também da Casa, cumprimentar os Vereadores aqui presente, um
cumprimento, me permitam Senhores Vereadores um cumprimento especial a Vereadora
Glória que até ontem era Secretária e agora está voltando à Casa. E deve ser um momento
bem interessante esse né, Ver. Glória, porque essa Casa aqui ela foi, ela começou, ela
esteve em funcionamento no seu mandato lá em 2013 né que foi um grande, uma grande
entrega para comunidade. Essa Casa que com esse tamanho com esse espaço para que
possa vir muitas pessoas é muito importante. Um cumprimento também muito especial ao
Alexandre Battisti meu amigo, meu irmão, que também a exemplo do Pablo aqui nos dá
exemplo de superação. A toda a comunidade da AFADEV por vocês estarem aqui fazendo
a vida acontecer a cada dia, buscando mais e aprendendo e superando a dificuldade.
Parabéns para vocês parabéns por estarem aqui. Cumprimento também a imprensa, o José
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da Miriam, o Leandro Adamatti, um cumprimento especial, Darci Levis, antes dos
Secretários eu quero só cumprimentar o Davi que ele foi meu colega de aula. O Davi,
desculpa, o Darci Levis e o Ver. Fabiano fomos colegas na Unisinos de licenciatura em
física; então somos professores. Cumprimento aos Secretários Municipais que aqui estão
presente também o Davi Almeida, eu vi o Jesus também que é interino agora também está
aqui presente e um cumprimento especial a todos os presentes. Todos que estão aqui, que
vieram acompanhar a Sessão, que não é uma Sessão simplesmente é um é um momento de
nós refletirmos é um momento de nós também agradecer, Pablo; agradecer a toda a toda
tua participação e a toda a tua contribuição para nossa comunidade. Quero dizer que para
mim é uma honra muito grande estar aqui representando o Prefeito Municipal e
consequentemente as palavras que a gente vai falar aqui representam toda a comunidade de
Farroupilha. Então é uma responsabilidade muito grande nesse momento, mas eu quero
dizer que é com muita alegria que estou aqui depois eu quero no final do meu discurso
quero falar das particularidades que eu tenho com o Pablo aqui que não é só de agora.
Então estamos aqui para fazer essa homenagem ao Pablo. O Pablo que é um exemplo a ser
seguido, um exemplo da capacidade de enfrentar as dificuldades que a gente tem e encarar
esses desafios e colocar a vida em primeiro lugar. Isso é a maneira corajosa, esse é o
grande exemplo que nós podemos ter para nossa comunidade. Eu acredito muito, Pablo,
que uma pessoa feliz é aquela pessoa que enfrenta as dificuldades que ela tem e não
reclama das dificuldades. Vocês podem ver que quando tu começa a reclamar muito das
coisas que acontece, daqui a pouco a tua vida é muito infeliz e tu tá com tudo de bom, se tu
começar a comparar com outras pessoas, está com tudo de bom e tu acaba reclamando
reclamando e vira um hábito reclamar; parece que tudo tá ruim, parece que tudo é difícil. A
gente tem que se livrar desses hábitos, tem que olhar esses exemplos, Pablo, e muito mais
do que o trabalho da AFADEV o exemplo que tu e toda a comunidade da AFADEV nós dá
é isso: vão lá e encaram as dificuldades e vivem a vida com felicidade. Eu e o Pablo nós
temos uma diferença de idade aí de uns três ou quatro anos mais ou menos nós estudamos
na mesma escola, lá no Presidente Dutra, e depois eu fiz a faculdade e comecei a dar aula
sem terminar a faculdade. E quando eu comecei a dar aula, no segundo ano que eu estava
dando aula, eis que o Pablo era meu aluno; no começo do ano o Pablo tinha uma
dificuldadezinha de visão, mas ele estava ativo ele estava aprendendo e marcava muito
para mim porque eu conhecia ele lá, ele não foi meu colega né porque estudava nas séries
anteriores a minha, mas me encantava o fato dele envolver a turma. Mostrava ali já uma
liderança em envolver a turma, às vezes, para agitar né para se divertir enfim, mas
mostrava uma liderança boa. E houve então, foi ficando cada vez pior, a visão ficando cada
vez pior e acabou né, não teve mais foi naquele momento e me marcou muito. A gente
terminou o ano meio que conversando sobre as aulas meio que conversando sobre o quê
que era o assunto ali e finalizamos o ano daquele jeito né. E eu quero dizer que eu comecei
aquele ano, Pablo, te ensinando um pouco de física lá e tu foi me ensinando como se faz
para enfrentar as dificuldades e melhor do que isso, tu continuou me ensinando e ensinando
a toda Farroupilha como se supera as dificuldades e como a gente faz um mundo cada vez
melhor. Muito obrigado, parabéns, muito justa essa homenagem. Forte abraço.
PRES. SANDRO TREVISAN: Obrigado, Vandré. Quero então em nome do Poder
Legislativo agradecer, Vandré Fardin, chefe de gabinete, nosso homenageado Pablo e sua
esposa Sofia, a toda sua família e a família de amigos que você tem. Agradecer aos nossos
Vereadores, as entidades de classe, autoridades municipais, Senhores e Senhoras aqui
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presentes e a AFADEV de maneira especial. E, Pablo, essa Casa então te dá essa
homenagem e uma homenagem no mínimo no mínimo justa. A Casa fica extremamente
emocionada no sentido, eu me emocionei primeiro quando que eu falo em nome do
Ademar eu senti um nó bem grande porque a gente foi muito amigo. E daí não sei às vezes
até alguns dizem, “mas tu é bem manteiga derretida”. Mas eu sou bem assim quando vejo
isso me dá um nozinho ali e eu me perco um pouco. Muito obrigado mesmo, obrigado pela
pessoa maravilhosa que você é e eu sei que, não te conheço pessoalmente muito bem, mas
eu vivo em Farroupilha eu falo com muitas pessoas eu continuo falando com um e com
outro e as pessoas são unânimes em dizer deste teu caráter, desta tua perseverança. Muito
obrigado, muito obrigado mesmo. Então, nesse momento eu quero agradecer a todos aqui
presentes nessa Sessão. E mais nada a ser tratado... Ver. Sedinei Catafesta
encaminhamento? Eu tenho mais um comunicado também depois. Pode falar Vereador,
fique à vontade.
VER. SEDINEI CATAFESTA: Presidente, eu gostaria de ver com Vossa Excelência e
com as lideranças como hoje teve Sessão Solene semana que vem também que é a semana
do município para ver a viabilidade e a possibilidade após a Sessão da semana que vem na
segunda-feira abrir para que possamos discutir o Grande e o Pequeno Expediente. A gente
tem várias matérias em pauta especialmente o orçamento que está aqui e outros projetos
que cabe uma discussão maior dessa Casa. E eu deixo essa solicitação para que os líderes e
Vossa Excelência vejam com bons olhos por que precisamos evoluir nas discussões e
segunda-feira é uma data especial e possamos dar sequência após a Sessão Solene.
Obrigado e era isso que eu tinha.
PRES. SANDRO TREVISAN: Perfeito, Vereador. E seguindo então essa linha de
raciocínio amanhã eu queria ver com os Senhores Vereadores a possibilidade de nós
apresentarmos os Requerimentos. Com a concordância de todos os Senhores a gente pode
então apresentar esses Requerimentos na noite de amanhã, perfeito? E fica eu acho que a
gente pode decidir, mas podemos sim Senhor Vereador. Eu acho que a gente está aqui para
isso mesmo e terminando a gente pode fazer esse trabalho, é mais um esforço final ali para
poder fechar os nossos trabalhos do ano que a gente tem bastante coisa para discutir
mesmo e eu concordo plenamente. Se os Senhores Vereadores quiser, amanhã a gente pode
pedir a todos de maneira individual, mas eu acredito que todos irão concordar sim. Então
agradeço a presença de todos vocês. Eu declaro, em nome de DEUS, encerrado os
trabalhos da presente Sessão e gostaria de pedir, Pablo, para tirar uma foto junto com os
Vereadores aqui na frente pode ser? Encerrada essa Sessão Solene. Uma boa noite a todos.

Sandro Trevisan
Vereador Presidente

Fabiano André Piccoli
Vereador 2º Vice-Presidente
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