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SESSÃO SOLENE 

 

 

Presidência: Sra. Eleonora Peters Broilo. 

 

Às 18 horas a Senhora Presidente Vereadora Eleonora Peters Broilo assume a direção 

dos trabalhos. Presentes os seguintes vereadores: Calebe Coelho, Clarice Baú, Cleonir 

Roque Severgnini, Davi André de Almeida, Deivid Argenta, Felipe Maioli, Juliano Luiz 

Baumgarten, Marcelo Cislaghi Broilo, Mauricio Bellaver, Paulo Vitório Telles de 

Oliveira, Sandro Trevisan, Tadeu Salib dos Santos e Thiago Pintos Brunet. 

 

 

PRES. ELEONORA BROILO: O Gabriel Venzon, nosso assessor de imprensa, vai 

passar um pequeno vídeo comemorando o ‘agosto dourado’ que é o mês da amamentação; 

senhores, aproveitem o pequeno vídeo. Opa, uma pequena falha, hoje o vídeo será do 

Anselmo Perini e o ‘agosto dourado’ então nós vamos passar amanhã. Então podem 

começar a passar o vídeo do Anselmo Perini e o ‘agosto dourado’ ficará para amanhã. 

(APRESENTAÇÃO DE VÍDEO). Muito boa noite a todos. Declaro abertos os trabalhos da 

sessão solene de outorga do título mérito esportivo do ano ao senhor Anselmo Perini. Dada 

a verificação do quórum, informo a presença de 13 vereadores nesta sessão solene; ausente 

os vereadores Thiago Brunet que já ligou e avisou que vai chegar dentro de 10 minutos, 

estava saindo do hospital, e o vereador Sutilli que não avisou então eu não sei. Não está 

bem? É? Então o vereador Sutilli está com problemas de saúde então não deve vir hoje. 

Inicialmente a Câmara de Vereadores de Farroupilha agradece a presença todos e saúda as 

autoridades aqui presentes, secretários, o nosso vice-prefeito Jonas representando aqui o 

prefeito municipal Fabiano Feltrin, entidades de classe, a imprensa, senhoras e senhores 

presentes, familiares, amigos do nosso homenageado de hoje. E convidamos para fazer 

parte da mesa o excelentíssimo senhor Jonas Tomazini - prefeito municipal em exercício, o 

nosso homenageado desta noite o senhor Anselmo Perini e sua esposa Mônica Leseux; 

podem fazer parte da mesa, por favor. Senhores podem fazer parte da mesa. Sejam muito 

bem-vindos sintam-se à vontade na casa do povo. Convido a todos para de pé ouvirmos a 

execução do Hino Nacional Brasileiro. (EXECUÇÃO DO HINO). Solicito ao vereador 

Tadeu Salib dos Santos, 1º secretário desta Casa, para que proceda à leitura da lei 

municipal nº 4.739 de 18/07/2022 que concede título mérito esportivo do ano ao senhor 

Anselmo Perini.  

1º SEC. TADEU SALIB DOS SANTOS: Pois não, senhora presidente. O Prefeito 

Municipal de Farroupilha faz saber que a Câmara Municipal de Vereadores aprovou e ele 

sanciona a seguinte lei: Art. 1º É concedido o título de mérito esportivo do ano ao senhor 

Anselmo Perini em conformidade com a lei municipal nº 3.353, de 02/04/2008; Art. 2º 

Serão atendidas por dotações orçamentárias próprias as despesas porventura resultantes do 

cumprimento desta Lei; Art. 3º Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação. 

Gabinete do prefeito municipal de Farroupilha/RS, 18 de julho de 2022. Fabiano Feltrin - 

prefeito municipal. 

PRES. ELEONORA BROILO: Muito obrigado, vereador Tadeu Salib dos Santos. 

Informamos aos presentes que farão uso da tribuna nesta noite um vereador por bancada 

pelo tempo de até cinco minutos cada, fará uso também o nosso homenageado o senhor 
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Anselmo Perini e o prefeito em exercício Jonas Tomazini. Convido nesse momento a 

vereadora doutora Clarice Baú, proponente do título de mérito esportivo ao senhor 

Anselmo Perini, para que faça uso da tribuna em nome do partido progressista. A tribuna é 

sua. 

VER. CLARICE BAÚ: Obrigado, presidente. Boa noite a todos. Boa noite em especial ao 

nosso vice-prefeito Jonas Tomazini em nome dele cumprimentamos todas as autoridades, 

secretários que aqui se fazem presente; e mais especial ainda ao nosso homenageado 

Anselmo Perini, sua esposa e seus filhos, enfim, a sua família e todos os seus convidados. 

Senhor Anselmo Perini, quando pensávamos em indicar um nome para receber este título 

mérito esportivo deste ano o entendimento é que devíamos prestigiar um atleta que 

representa o nosso município com a prática de seu esporte e que ás vezes não é 

devidamente conhecido nas mídias ou pela imprensa, mas ali no anonimato pratica,  faz 

investimentos, que não são poucos, com muitos treinos, competições, conquistas, vitorias, 

medalhas, seus troféus e sempre levando o nome de nosso município em todas as suas 

competições. Assim chegamos ao senhor Anselmo Perini que juntamente com a esposa 

Mônica Leseux, filha Maia Leseux Perini e Cauê Leseux que plantam, colhem, geram 

empregos, renda, pois também comercializam moranguinhos no nosso município; mas tem 

uma paixão por motos e o que não poderia ser diferente pelo esporte de motovelocidade. Já 

em 2011 o senhor Anselmo Perini conseguiu comprar sua primeira moto e se preparou para 

participar de competições. Em 2013 ficou classificado vice-campeão no campeonato GP 

gaúcho moto velocidade na categoria fórmula turismo 1.000 que é a porta de entrada para 

muitas competições e vitorias. Mas nem tudo são alegrias e conquistas; um esporte que traz 

consigo um grau de perigo maior que em muitos esportes. Com Anselmo não foi diferente 

sofreu quedas, danos físicos e sua moto destruída pelo fogo. Mas a sua paixão sempre foi 

maior que os perigos e as quedas e até os seus acidentes. Em 2015 subiu de categoria 

competindo na Super Bike/Light sendo campeão gaúcho; em 2016 subiu para a última e 

mais importante categoria Super Bike/Pró ficando em terceiro lugar. Alguns anos depois 

foi consagrado vice-campeão no campeonato GP gaúcho de moto velocidade e consagrado 

campeão no campeonato sul-brasileiro de motovelocidade 2019 e 2020. Não diferente em 

2021 e 2022 primeiro lugar - campeão no campeonato sul-brasileiro de motovelocidade. 

Não é fraco esse Anselmo hein! Então entre treinos, quedas, vitórias, muitas conquistas, foi 

escrevendo a sua história dentro do esporte da motovelocidade e sempre bem 

representando nossa Farroupilha. Muitas preocupações, muitos investimentos, um esporte 

caro, mas nunca desistiu; com bravura, determinação, coragem faz de sua paixão o orgulho 

para Farroupilha. Só gratidão, Anselmo, por termos nesta noite a oportunidade de 

homenageá-lo, de reconhecer a importância de sua trajetória no esporte motovelocidade. 

Esta Casa, Anselmo, fica muito honrada em lhe conceder esse título mérito esportivo/2022. 

E um reconhecimento em especial da nossa bancada, do PP, em que os nossos vereadores - 

o vereador Tadeu Salib dos Santos, vereador Calebe Coelho, Sandro Trevisan – que com 

muito prazer e orgulho fizeram juntamente comigo esta indicação. Anselmo, você 

representa todos os atletas deste município com este título mérito esportivo. Parabéns e 

siga em frente sempre. Obrigada. 

PRES. ELEONORA BROILO: Convido agora o vereador Paulo de Oliveira para que 

faça uso da tribuna em nome dos Republicanos.  

VER. PAULO TELLES: Senhora presidente, senhoras e senhores vereadores, servidores 

da Casa, os assessores, nosso vice-presidente, vice-prefeito, quem sabe né, Jonas, uma 
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alegria receber o senhor nessa Casa, os nossos visitantes, a imprensa, eu vejo que entrou 

aqui o nosso ex-prefeito Pedrozo, o nosso sempre vereador Ari Miranda e os nossos 

visitantes todos bem vindos. Anselmo Perini, eu quero dizer que só de eu passar perto e 

olhar essas motos aí me deu muito medo viu. Eu quero dizer que parabéns, doutora Clarice, 

nessa iniciativa essa homenagem tão justa aqui: mérito esportivo. E lendo um pouquinho 

da sua caminhada, seu Anselmo, o senhor nunca desistiu, o sonho que tinha desde criança 

os seus propósitos suas metas para chegar onde o senhor chegou. Nunca desistiu. Isso para 

nós vendo todos esses troféus ali essas conquistas vem aqui nos alegrar muito aqui nessa 

noite gente que temos que acreditar, que nada é impossível não é. Um esporte é tão difícil 

para o esporte no nosso Brasil a gente sabe que não tem incentivo por isso a doutora 

Clarice muito feliz nessa em homenagear o Anselmo. Eu vejo uma dedicação muito grande 

aqui da sua caminhada, as coisas nem sempre deu certo aqui né, nem sempre; alguns 

acidentes, algumas quedas, o fogo terminou com uma das suas motos, mas o senhor nunca 

desistiu. Propósito do seu coração de alcançar seu objetivo, a sua meta, e hoje nós estamos 

aqui. Mas, Anselmo, eu fico pensando eu se eu fosse um familiar seu aí eu não sei como é 

que seria viu senhores vereadores nossos convidados aqui nessa noite; haja coração vendo 

o senhor fazer aquelas manobras com muita técnica/muita habilidade, um talento realmente 

fora de série e levando o nosso nome de Farroupilha né para outros estados, outras regiões, 

honrando nossa terra Farroupilha. Então o senhor nunca desistiu, o senhor vem do 

segmento da agricultura também né e tu sabe que quem tem o sangue do agricultor ele 

nunca desiste, gente; dá um problema de uma seca, de temporal num ano, ele vai de novo 

no próximo ano e assim vai. Então gente parabéns, Anselmo, parabéns família, eu sei que o 

senhor vai inspirar muita gente e o senhor vai influenciar uma geração que vem de batalhar 

de lutar. A gente já vem de uma geração mais do passado que a gente era forjado na luta na 

dificuldade viu Anselmo; hoje nós temos uma juventude com as facilidades enormes e só 

em pensar em ter alguma coisa já tá lá um pai ou um neto ou uma avô dando para o filho 

ou para o neto. Que o senhor vai inspirar certamente aqui essa geração que vem e para 

todos nós, gente, nós ir atrás dos nossos sonhos dos nossos ideais e saber que tudo é 

possível. E que Deus possa lhe guardar nessa caminhada aí viu, seu Anselmo, que tenha 

muitos e muitos anos nessa caminhada desse esporte desses investimentos todo. Estive 

conversando um pouquinho com o senhor isso aqui o senhor paga um preço enorme viu, 

gente, para o senhor chegar aonde chegou. Parabéns, Deus abençoe o senhor e a sua 

família né; essa família que tem um coração forte viu para acompanhar o Anselmo, como é 

que faz para assistir né na televisão, no rádio, meu Deus do céu. Mas que Deus possa 

guardar o senhor a sua família né e continue honrando, continue com essa humildade que o 

senhor tem não é. Humildade que é da onde que o senhor vem as suas raízes né da 

agricultura e de um esporte tão caro, tão difícil, mas tá aí o resultado. Parabéns. Deus 

abençoe vocês. 

PRES. ELEONORA BROILO: Convido o vereador Juliano Baumgarten para que use a 

tribuna em nome do Partido Socialista Brasileiro. 

VER. JULIANO BAUMGARTEN: Boa noite a todas e a todos. Cumprimentos à senhora 

presidente, cumprimento os demais colegas vereadores, cumprimento o nosso prefeito em 

exercício Jonas, secretários, aos familiares e obviamente ao nosso homenageado Anselmo 

Perini cumprimentar/parabenizar por essa noite. Cumprimento nosso ex-prefeito Pedro 

Pedrozo, todos os cidadãos e cidadãs que se fazem aqui presentes que acompanham de 

forma virtual, também cumprimento a imprensa. Em nome da bancada do PSB, do meu 
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colega advogado Roque, vamos falar umas singelas palavras, mas não menos importantes. 

Porque nós sabemos a importância do desenvolvimento e do fomento ao esporte seja qual 

esfera seja qual modalidade, porque ela vai muito além do que a prática. Ela vai, ela 

envolve emoção, ela envolve o sentimento, às vezes, a coragem no caso de esportes de alta 

velocidade, a preparação, e acima de tudo o investimento, porque não é algo simples. E 

como meu colega que me antecedeu e foi muito bem na sua fala, o companheiro Paulo, 

sim, infelizmente o nosso país deixa muito a desejar no fomento nas políticas públicas ao 

esporte seja qual modalidade for. E quando a gente vê um farroupilhense que se destaca e 

leva o nome de Farroupilha para os quatro cantos do Estado é digno de aplausos. E 

cumprimentamos também a proposição dessa noite doutora Clarice da bancada do PP. 

Então  nós aqui agradecemos você, Anselmo, por representar a nossa cidade, por enfrentar 

os obstáculos e acima de tudo levar a bandeira de Farroupilha, levar a bandeira da cidade 

que acolhe todo mundo, a cidade que se desenvolveu com muita força, com muito trabalho 

e com busca de alternativas e de possibilidades para todas as pessoas. Então nós da 

bancada do PSB parabenizamos nessa noite; você é merecedor desse mérito esportivo. 

Parabéns e conte conosco para construir para discutir qualquer coisa que for relacionado ao 

esporte e estiver dentro da nossa alçada. Era isso e uma boa noite. Parabéns mais uma vez. 

PRES. ELEONORA BROILO: Convido o vereador Marcelo Broilo para que faça uso da 

tribuna em nome do partido Movimento Democrático Brasileiro. 

VER. MARCELO BROILO: Obrigado, senhora presidente. Boa noite a todos. 

Cumprimento nosso vice-prefeito Jonas Tomazini representando nosso prefeito municipal 

Fabiano Feltrin e em nome do vice-prefeito cumprimentar todas autoridades aqui 

presentes, secretários, nosso executivo, as pessoas que nos assistem aqui presencialmente e 

o pessoal de casa. E principalmente nosso homenageado Anselmo Perini, seus familiares e 

amigos. Eu tenho a grata satisfação, Anselmo, de enfatizar o quão honrado estou com esse 

convite de poder me dirigir a você e também em nome da nossa bancada, ao colega Felipe 

a nossa doutora presidente nossa doutora Eleonora presidente da Casa em nome da 

bancada do MDB fazer esta linda/justa homenagem. E quem sabe transmitir um pouco de 

sentimento que comungamos nessa solenidade e espero fazê-lo, Perini, a altura de que você 

merece. É um momento especial de plenitude em que queremos expressar nossos 

profundos agradecimentos por sua atuação como piloto de motovelocidade desde 2013; e 

ao longo de quase uma década destaca-se entre os melhores em campeonatos da região sul 

sendo campeão gaúcho em 2015 campeão e depois campeão sul-brasileiro em 2019 e 2020 

na última e principal categoria a SuperBike/Pró conforme nós conversamos anteriormente. 

Parabéns. Disse certa ocasião Carl Lewis “o que importa é a jornada e não o destino”. 

Entendemos o esporte geralmente como um grande chamado vocacional, um chamado que 

não exige só treino, mas requer acima de tudo equilíbrio sendo estabelecido pela emoção e 

pela razão em competir e é pressuposto para a cooperação. Quem não sabe competir não 

sabe cooperar seja entre pessoas, instituições, cidades ou outros adventos relacionados. Em 

tudo há de ter motivação para que essa espinha dorsal, Anselmo, de êxito em qualquer 

esporte seja fundamental para a busca dos objetivos sendo imprescindível ao 

autoconhecimento e a o autodesenvolvimento, sobretudo em tratando-se de uma condição 

psicofísica. Parabéns a você pela sua dedicação, persistência e capricho naquilo que você 

faz. A equação, senhores, é sempre favorável o esporte integra/abriga/acolhe/ensina e 

muitas vezes salva e é por isso que é dever incentivar as mais diversas práticas do esporte. 

Vamos continuar trabalhando para incentivar cada vez mais as nossas práticas esportivas 
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em nosso município e dar condições para que nossos atletas possam erguer a nossa 

bandeira local nas mais diversas competições. A você, Anselmo, deixamos aqui nossa 

admiração e como um dos representantes da casa legislativa deixo essa singela homenagem 

como uma forma de ser grato a pessoa dedicada que és, cujo legado certamente fortalecerá 

a história do esporte em nossa cidade. Você é um grande expoente para nós. Por fim, que 

Deus te abençoe e ilumine permitindo que possas alcançar todos os seus objetivos e 

continuar representando nossa querida cidade servindo de exemplo às próximas gerações e 

contribuído para o prestígio e respeito da categoria desportiva. O nosso muito obrigado 

vida longa e sucesso sempre. 

PRES. ELEONORA BROILO: Convido o vereador Maurício Bellaver para que use a 

tribuna em nome do Partido Liberal. 

VER. MAURÍCIO BELLAVER: Boa noite, doutora presidente. Boa noite, Jonas 

Tomazini, em exercício, prefeito. Quero cumprimentar o Paulista, Diamantina, secretários, 

vice-prefeito e prefeito Pedro Pedrozo, os colegas vereadores, em especialmente ao senhor 

Anselmo Perini que neste nesta noite recebe o título Mérito Esportivo. Um farroupilhense 

apaixonado por motos, piloto de motovelocidade, campeonatos e há quase uma década dos 

campeonatos entre os melhores da região sul. O meu hobby é moto, mas eu vejo você 

nessa deitado praticamente na pista eu não sei como é que vocês fazem voltar e alinhar de 

novo a moto; que a Nossa Senhora de Caravaggio te ilumine sempre que ela é tua vizinha. 

E um vereador comentou que você é agricultor, planta moranguinho e é apaixonado por 

moto; você é um campeão, que sempre continua assim com esse foco. E o que mais me 

orgulha nesta noite ter você ali, Anselmo, é mais um agricultor sentar nessa cadeira aí. Eu 

sempre digo, lá no campo eles vêm migrando aqui, fazendo sucesso, levando o nosso, a 

nossa, melhor, Farroupilha para fora da região sul, lá para o norte, São Paulo. Tu tá de 

parabéns cara, tu leva tá migrando levando mostrando Farroupilha para todo Brasil afora aí 

transmitindo pela TV pelas rádios. Tu tá de parabéns. Que Deus te ilumine sempre sua 

família e te apoie. Com certeza eles têm um grande medo, eles têm coração também e 

Nossa Senhora te abençoe sempre. Muito obrigado aí. 

PRES. ELEONORA BROILO: Convido o vereador Deivid Argenta para que use a 

tribuna em nome do Partido Democrático Trabalhista. 

VER. DEIVID ARGENTA: Boa noite a todos. Cumprimento a presidente dessa Casa 

doutora Eleonora com isso cumprimento todos os meus colegas vereadores e em especial 

ao doutor Thiago, colega de partido, que me cedeu o uso da palavra na noite de hoje. 

Cumprimento também o nosso prefeito em exercício Jonas Tomazini, cumprimento o 

secretário de finanças Plínio sempre meu querido professor, o Argídio vi que estava por aí 

também, secretário de obras, o ex-prefeito Pedrozo sempre prefeito, obrigado; e os ex-

colegas o Miranda e o Arielson que está presente também hoje. Cumprimento à imprensa 

que divulga todos os atos dessa casa e cumprimento os funcionários também que tornam 

possíveis esses atos e em especial aos familiares e ao homenageado de hoje o Anselmo 

Perini. Hoje é um dia também de falarmos sobre o esporte radical que o Anselmo prática. 

Os objetivos do esporte na formação humana segundo Teixeira são a promoção da saúde, 

da sociabilização, da construção de valores morais e éticos, da recreação e do lazer. A 

motovelocidade atualmente é a área do motociclismo esportivo mais televisionada e 

comercializada como produto e Farroupilha está representada então nesse contexto. Apesar 

de muitos acharem que é coisa de maluco, e eu me incluo entre esses, segundo Saviano a 

prática traz diversos benefícios ao cidadão: aumenta a frequência cardíaca, melhora a 
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força, ajuda na resistência, desestressa, estimula o cérebro, melhora a postura entre outros 

benefícios. O Anselmo sem dúvida já é referência na modalidade aqui para cidade e para 

nossa região e tem a capacidade de inspirar; inspirar valores tais como a perseverança 

demostradas pelo currículo e que modalidade exige, o respeito às autoridades e às regras, a 

integridade e honestidade que qualquer competição exige, a coragem sempre respeitando 

seus limites e o trabalho em equipe; qualidades essenciais para obtenção do sucesso na 

modalidade. Com essa capacidade de inspirar, Anselmo, vem o dever de ser uma boa 

inspiração e como estamos aqui sedentos de boas inspirações ultimamente então que 

alegria tê-lo aqui. A tua nomeação Anselmo para o título mérito esportivo leva em conta 

não só o teu excelente desempenho nas pistas, tenha certeza também leva em conta o teu 

caráter e a tua conduta fora das pistas. Hoje eu tive a oportunidade de contatar via telefone 

alguns amigos que praticam o automobilismo/a motocicleta e todos os três que eu liguei 

falaram que além do dom que tu tem, que é inegável, é um cidadão de bem; então isso nos 

orgulha muito. Então parabéns, Anselmo e toda a família. E muito obrigado. 

PRES. ELEONORA BROILO: Convido o vereador Davi André de Almeida para que use 

a tribuna em nome da Rede Sustentabilidade. 

VER. DAVI DE ALMEIDA: Boa noite, senhora presidente. Boa noite, senhores 

vereadores. Eu quero cumprimentar nessa noite o nosso prefeito em exercício o Jonas 

Tomazini cumprimentando ele também quero estender o cumprimento ao Plínio Balbinot - 

secretário de finanças, cumprimentar aqui também meu amigo e ex-vereador dessa casa 

seu Miranda que está aí, também cumprimentar o Arielson, Gabinho, secretário Argídio. 

cumprimentar meu amigo também o ex-prefeito Pedro Pedrozo obrigado pela sua presença 

aqui Pedro Pedrozo. E cumprimentando todos eles quero cumprimentar a família do 

Anselmo Perini e quero aqui nominar os familiares que hoje também são homenageados 

nessa noite, em especial, a Mônica que aqui e eu imagino também como disse aqui o Paulo 

que me antecedeu o coração como é que fica em cada competição que o Anselmo 

participa; quero cumprimentar aqui a Maia, filha, o enteado Cauê, a mãe que deve ficar 

intercedendo também né Inelvis, o pai Rui, as irmãs Andressa/Andreia/Adriane e aqui os 

sobrinhos que ficam torcendo pelo tio certamente todas as vezes que vai à competição que 

é o Gabriel, Gustavo, a Letícia, Vinícius, a Graziela e os cunhados né que ficam na 

preparação de cada churrasco acredito eu né de cada vitória que é sempre bom comemorar 

né o Vanderlei, o Rodrigo, o Adílio e os sogros a Terezinha e o Jandir que estão aí que 

Deus abençoe toda essa família. E cumprimentando também o Anselmo Perini eu quero te 

dizer, Anselmo, que é uma alegria para nós do Legislativo te ter aqui nesta Casa, a casa do 

povo, hoje para comemorar esse mérito esportivo que os troféus que estão na entrada da 

Casa já demonstram. E eu antecedi um pouquinho da conversa e ele me disse que ele gosta 

de ganhar o primeiro lugar, né ele gosta de ser o primeiro. E o apóstolo Paulo ele fazia uma 

comparação com a paixão grega pelo esporte e ensinava o seu filho na fé, Timóteo, 

dizendo que nenhum atleta é coroado como vencedor se não competir de acordo com as 

regras, então as regras a seguir né; e com as regras vem a coragem, vem a ousadia, vem a 

determinação, vem o sangue de campeão que eu sei que tu carrega né, Deus que te deu 

isso. Isso tu traz das suas origens da tua família né, porque não existe um campeão se uma 

família não vencer com ele. Então acredito que tu estás aqui, mas tem todo o empenho da 

tua casa contigo. E eu quero te dizer que você continue representando bem a nossa cidade 

porque através de você tenho certeza que o Brasil conhece Farroupilha, porque um 

campeão tem uma origem e esta cidade é uma cidade de grandes campeões, de pessoas que 
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vêm do interior, que constroem a história, que avançam não só para Farroupilha, mas que 

avançam para o Brasil. E nós temos o orgulho de ter aqui este grande campeão neste dia do 

mérito esportivo de motovelocidade. E eu quero fazer um desafio aqui aos vereadores que 

um dia a gente possa ir numa competição para torcer juntos lá e depois é claro comer o 

churrasco da vitória. Então eu deixo aqui essas palavras agradeço a todos. Muito obrigado, 

senhora presidente.  

PRES. ELEONORA BROILO: Agradecemos a todas as manifestações dos senhores 

vereadores. Obrigado. Nesse momento em nome do poder legislativo municipal convido o 

prefeito em exercício o senhor Jonas Tomazini para que proceda a outorga do título mérito 

esportivo do ano ao senhor Anselmo Perini, e desta presidente a medalha com o brasão do 

município. (ENTREGA DA OUTORGA). Bom, né, então agora nós vamos convidar para 

que faça uso da tribuna o nosso homenageado mérito esportivo o senhor Anselmo Perini. 

SENHOR ANSELMO PERINI: Boa noite, pessoal. Queria agradecer a todos que estão 

aqui presentes acredito que sem todos vocês não seria possível ter acontecido isso, a 

doutora Clarice de repente tenha trazido meu nome até aqui e como eu disse sem a 

votação, enfim, sem o apoio de todos não teria sido possível. Queria agradecer o pessoal 

que está aí presente também. Eu estava conversando acho que um vereador aí eu disse a 

primeira vez que eu tinha entrado aqui foi para comprar minha moto em 2011 e hoje estou 

aqui recebendo o prêmio. Como eu disse, era apenas a conquista de uma moto né e o 

restante veio gradativamente; não era intencional competir eu não acompanho 

motovelocidade nada, mas e fui lutando né. Em 2013 aconteceu eu tive uma queda uma 

queda não me machuquei nada, mas eu não sei qual o motivo, enfim, a moto pegou fogo, 

perdi a moto e aí um colega ofereceu a moto dele para mim pontuar no campeonato e 

acabei andando com a moto dele com aquela frustração né, medo de daqui a pouco estragar 

a moto do colega também e 2014 também foi difícil, comprei uma moto paguei e não 

recebi ela, comprei outra, aí aquele ano também não deu certo eu não consegui terminar o 

campeonato que as coisas não davam certo então; e no momento que elas começam a dar 

muito errado eu tiro o pé e dou uma respirada e começo de novo. E em 2015 eu andei o 

campeonato fui campeão na Superbike Light; em 2016 acabei parando em São Paulo, 

porque eu achava na minha cabeça que eu não estava tendo a preparação que eu precisava, 

fui parar em São Paulo, voltei bem mais competitivo. Em 2017 comecei o campeonato já 

liderando com um piloto que foi nove vezes campeão gaúcho, tive um problema que 

esvaziou o pneu dianteiro na primeira etapa aí não consegui finalizar; na segunda etapa 

ganhei dele em Tarumã; a terceira etapa, como eu procuro ser correto, ele acabou tendo 

uma queda na chuva e não tinha completado os 75% da prova e ele subiu no pódio e 

pontuou e eu disse que não quero colecionar troféu quero ser campeão e aí não andei mais 

aquele ano lá, recolhi minhas coisas fui embora. 2018 era para andar o brasileiro aí fui 

convidado por uma equipe, a JC lá de São Paulo, para as 500 milhas, fui para lá, aí nós 

éramos três pilotos na hora da corrida deu problema na moto não consegui andar. Aí tinha 

uma etapa da Copa Pirelli aí foi para lá com a minha moto, cheguei, treinei, no domingo 

volta de apresentação quebrou o motor não consegui andar. Aí deixei minha moto lá fui 

andar no final de acho que foi o final de outubro em Londrina que o pessoal ia para lá tinha 

uma etapa do brasileiro, mas eu tinha vontade andar o brasileiro também, mas não estava 

dando certo; e aí fui andar Londrina, fiz uma boa pontuação lá me classifiquei bem 

também comparado no meio de toda aquele pessoal. Aí voltei de lá teve uma corrida em 

Guaporé aí eu fiquei 01 do recorde da pista, estava há um ano e meio parado, e aí eu 
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comecei a andar de novo. Aí 2019 tinha algumas equipes que traziam pilotos profissionais 

até de outros países – Argentina, campeão, pilotos de equipes – eu não, como é que vou 

dizer, não concordava muito com a ideia porque são pilotos que vivem a motovelocidade 

né, eles são profissionais né, então a gente tem tempo no final de semana na semana tem 

que trabalhar, mas tudo bem eu ia competir e ainda assim eles não podiam facilitar né 

brigavam pela poli né pouca diferença. E 2020 também daí fui campeão no SBM - 

campeonato novo que está crescendo bastante. 2021 aí 2020 teve a nenê pequena dei uma 

tirada de mão parei de treinar um pouco ia só para as corridas; agora esse ano iniciou o 

campeonato sem treino também eu tô indo para as corridas, venci a primeira em Rivera, 

agora teve a segunda em Tarumã na chuva e agora a terceira é daqui de 15 dias. Então 

basicamente dei uma resumida, mas não foi, é só persistência né; o meu trabalho também 

sempre foi assim então estou meio que acostumado já. E estava dizendo também esses 

troféus são da categoria do início, enfim, da turismo da light e da pró. O pessoal premia 

também pela categoria máster que acho até então que é dos 35 em diante e eu nunca quis 

esses troféis [sic] ai porque se é para mim competir vou competir com o que tem; então eu 

abri mão dos troféis [sic] da máster; esses são os troféis [sic] da categoria que eu andei. E 

basicamente é isso. Eu estou muito grato, não tenho palavras eu não esperava por isso e só 

tenho agradecer a cada um de vocês aí por ter feio isso possível. Acho que basicamente é 

isso. Obrigado, pessoal. 

PRES. ELEONORA BROILO: Convido agora para fazer uso da tribuna em nome do 

poder executivo municipal o prefeito em exercício senhor Jonas Tomazini. 

PREFEITO EM EXERCÍCIO JONAS TOMAZINI: Boa noite a todos. Quero saudar a 

presidente dessa Casa vereadora Eleonora Broilo e em seu nome saudar todos os 

vereadores que hoje fazem um justo reconhecimento de mérito esportivo ao seu Anselmo 

Perini. Quero cumprimentar a todos que estão aqui presentes, a quem nos acompanha 

também pelas redes sociais, pela transmissão, pela internet da Câmara de Vereadores e 

especialmente a nossa imprensa que é a responsável por levar os atos do município para 

todos os farroupilhenses. Muitas vezes o que acontece aqui se não fosse a imprensa não 

seria levado para que todos conhecessem e hoje é um motivo especial para que nós 

possamos levar para os farroupilhenses os feitos/os méritos do Anselmo pelo trabalho que 

ele realizou e pelas conquistas que ele teve a oportunidade de compartilhar um pouco aqui 

conosco nesta noite. Em nome do prefeito Fabiano Feltrin, Anselmo, quero trazer o abraço 

do poder executivo municipal, o município de Farroupilha se orgulha pelo teu trabalho, 

pela tua dedicação, pela tua persistência, pela tua resiliência; e você nos contou aqui em 

diversas, em diversos momentos, quedas, o motor que estragou, moto que pegou fogo, 

seria quem sabe mais fácil em muito desses momentos desistir, parar, não continuar e você 

foi forte, continuou, conquistou, escolheu a categoria que queria vencer, os adversários 

competiu, como a doutora Clarice falou anteriormente, sempre com as regras, competiu de 

maneira justa/honesta para que pudesse alcançar todas essas vitórias. Farroupilha é muito 

grata pela sua participação, pelo destaque, por levar o nome do nosso município como 

também dito por colegas vereadores aqui anteriormente sempre vai junto com o teu nome, 

o nome da tua equipe, o nome da moto, da fabricante, vai junto o nome do nosso 

município. e quero aproveitar aqui também para parabenizar não só a  ti Anselmo, mas 

também a tua esposa Mônica, aos teus filhos, familiares todos, porque a gente sabe que 

isso também não se constrói sozinho. A tua equipe certamente que te ajuda nós sabemos, 

por exemplo, lá na prefeitura municipal se fosse só pelas ações minhas e do prefeito 
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Fabiano não aconteceria nada; nós precisamos das mãos dos nossos secretários, dos nossos 

servidores municipais, dos nossos professores, quem está lá na ponta fazendo atendimento 

médico, o enfermeiro, o gari, todos são importantes. Para ti tenho certeza, Anselmo, e eu vi 

já imagens como tu gostas também de compartilhar as suas vitórias com quem está nesse 

processo e te ajuda a chegar lá no lugar mais alto do pódio. Eu tive a oportunidade de no 

período eleitoral, doutora Clarice, nós estivemos lá na propriedade do Anselmo e essa 

mesma emoção que você demonstrou aqui nessa noite, tu demonstrava na sensibilidade 

que tu tinha com trabalho que tu conduzia e pelo destaque que você tem também pela sua 

produção no setor primário com a produção de morangos, da forma como você lidava com 

os seus funcionários quando a gente reuniu para conversar com eles lá no na tua sala, com 

a forma com que tu preocupava inclusive, Clarice, eu lembro que ele nos falava de ajudar 

as comunidades próximas que tem áreas de vulnerabilidade social e como você buscava as 

pessoas oferecendo uma oportunidade de emprego para que elas pudessem ter uma vida 

melhor. Então são diversas qualidades que nós aqui relatamos e que elas fazem jus a essa 

merecida homenagem que a Câmara de Vereadores junto com o município de Farroupilha 

fazem essa noite. O que eu posso te dizer, Anselmo, para encerrar: parabéns, campeão, 

muito obrigado pela sua participação. Boa noite a todos. 

PRES. ELEONORA BROILO: Quero em nome do poder legislativo agradecer o prefeito 

em exercício Jonas Tomazini, ao nosso homenageado Anselmo Perini e sua esposa 

Mônica, a todos os familiares e amigos do nosso homenageado que aqui se encontram, aos 

secretários que estão aqui: Luciana, Plínio, Schmitz, espero não ter esquecido nenhum, o 

Volmir Arsego que está aqui também nos homenageando, muito obrigado, o Ari de 

Miranda, nosso grande e sempre vereador Arielson Arsego muito obrigado pela sua 

presença, ao ex-prefeito Pedro Pedrozo, ao meu amigo Remo; obrigado, Remo, ao seu 

Menzen que está sempre aqui, ao Ernesto marido da Clarice que tem vindo muito frequente 

nos homenagear, ao meu marido Luiz Carlos que estava aqui até agora, agora já tá lá no 

outro lado né, querido. Não ouviu. Ele passou para o nosso filho a paixão por moto e por 

velocidade. A imprensa, a todos os representantes da imprensa que aqui se encontram e em 

nome do Leandro eu cumprimento a todos, nossos assessores que sem eles nós não 

faríamos o que nós fazemos. Ao Gabriel, nosso assessor de imprensa, pelo excelente 

trabalho que ele faz; ao Gabinho que estava aqui até a pouco não sei onde ele foi agora, a 

todos. A quem eu não mencionei é porque eu não sei o nome, mas considerem-se todos já 

cumprimentados nessa noite. A Graziela que foi minha paciente desde pequenininha, ao 

seu pai que está aqui e sua vó. E convido a todos de pé para ouvirmos a execução do hino 

rio-grandense. (EXECUÇÃO DO HINO). Agradecendo então a presença de todos os 

senhores e senhoras que aqui se encontram nós queremos dizer ao nosso homenageado que 

esta Casa muito se orgulha na sessão de hoje nessa sessão de outorga do seu título. Nós 

muito nos orgulhamos ao reconhecimento aos serviços prestados ao desporto 

farroupilhense. Muito obrigado pela sua presença. Agradecemos a todos e declaro 

encerrados os trabalhos desta presente sessão solene. Muito obrigado a todos. 

 

 

 

 

 

Eleonora Peters Broilo  



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL FL. Nº:  1202 

CÂMARA MUNICIPAL DE FARROUPILHA ATA Nº:   4.221 

CASA LEGISLATIVA DR. LIDOVINO ANTÔNIO FANTON DATA:  15/08/2022 

 

 

 

Vereadora Presidente 

 

 

 

 

Tadeu Salib dos Santos 

Vereador 1º Secretário 

 

 

OBS: Gravação, digitação e revisão de atas: Assessoria Legislativa e Apoio Administrativo. 


