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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: Aldir Toffanin, Calebe Coelho, Clarice 

Baú, Cleonir Roque Severgnini, Davi André de Almeida, Eurides Sutilli, Felipe Maioli, 

Gilberto do Amarante, Juliano Luiz Baumgarten, Marcelo Cislaghi Broilo, Mauricio 

Bellaver, Sandro Trevisan, Tadeu Salib dos Santos e Tiago Diord Ilha. 

 

 

PRES. ELEONORA BROILO: ...ocuparem os seus lugares para que a gente possa 

declarar abertos os trabalhos sessão solene comemorativa à semana da pátria. Convido a 

todos para, de pé, ouvirmos a prestação de compromisso e posse do vereador Aldir 

Toffanin: ‘prometo cumprir a Constituição da República Federativa do Brasil, a lei 

orgânica, as leis federais do estado e do município e exercer o meu mandato sob a 

inspiração do patriotismo, da lealdade, da honra e do bem comum’. Vereador Toffanin. 

VER. ALDIR TOFFANIN: Assim eu prometo. 

PRES. ELEONORA BROILO: Declaro empossado o vereador que acabou de prestar o 

compromisso. Dada à verificação do quórum informo a presença 15 vereadores nesta 

sessão solene. Inicialmente a Câmara Municipal de Vereadores de Farroupilha agradece a 

presença de todos, saúda ao mesmo tempo as autoridades presentes, as entidades de classe, 

a imprensa, senhoras e senhores que nos honram com sua presença. Convido para fazer 

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

Convido a todos para de pé ouvirmos a execução do Hino Nacional Brasileiro. 

(EXECUÇÃO DO HINO). Informamos a todos os presentes que farão uso da tribuna nessa 

noite a vereadora Clarice Baú representando o poder legislativo e o nosso prefeito em 

exercício Jonas Tomazini representando o Executivo. Convido de imediato a vereadora 

Clarice Baú para que faça uso da tribuna em nome do poder legislativo. A palavra está com 

a senhora. 

VER. CLARICE BAÚ: Boa noite a todos. Primeiramente cumprimentar a presidente da 

casa Doutora Eleonora e em nome da doutora Eleonora cumprimento a todos os meus 

colegas vereadores, o nosso prefeito em exercício Jonas Tomazini e em nome do prefeito 

em exercício cumprimento todas as autoridades aqui presentes; também aqueles que nos 

assistem de forma remota em seus lares, aqueles que estão aqui presencialmente nos 

prestigiando, a imprensa, nossos assessores e funcionários da Casa. Sobre a importância de 

se comemorar a Semana da Pátria e ressignificar o que é viver em um país independente. 

Cultuar, respeitar a Pátria devem fazer parte do nosso dia a dia como expressão de um 

pertencimento a uma nação que nós construímos diariamente a partir das ações de todos os 

brasileiros nas mais diferentes atividades e papeis sociais que assumimos. Que possamos 

contribuir para o verdadeiro sentido da pátria com ações que tornem a nossa sociedade 

mais justa e igualitária, para que todos tenhamos uma convivência saudável e feliz. A 

conquista da independência não terminou é um processo que ainda continua ocorrendo, 

afinal num mundo globalizado praticamente todas as nações dependem uma das outras 

para se desenvolver tendo em vista que o país sempre estará em transformação, inclusive 

passando por uma série de dificuldades, entraves políticos, sociais, econômicos que 
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impedem a independência total da nossa nação. Mas o Brasil conquistou sua soberania. O 

nome da nossa pátria Brasil que foi aqui reativada na Constituição de 1988 que manteve o 

nome estabelecido. É o osso orgulho. Assim o Brasil completa 200 anos de sua 

independência. Esse acontecimento histórico é importante, pois, além de mudar o destino 

da nação, nos lembrar que precisamos lutar para que a independência seja efetivada a cada 

dia. O Sete de Setembro é uma comemoração popular que demonstra nosso orgulho em ser 

brasileiro, que mesmo com todas as dificuldades, as lutas, somos um povo vencedor. Não 

podemos esquecer que os destinos da Pátria dependem de cada um de nós brasileiros. 

Acima de todos os problemas e desafios em nossa nação, temos a esperança e a certeza de 

que nossa pátria é o melhor lugar do mundo para se viver, pois, temos liberdade e a 

possibilidade de sonhar.  Não podemos desistir de nossos sonhos e deixar de acreditar no 

amor, no respeito, na honestidade e tantos outros valores que devem ser sustento dessa 

terra onde nascemos e vivemos. Vale destacar aqui que só pela educação podemos ter uma 

vida melhor e assim consolidamos a nossa independência. Em 2022, neste ano de eleições, 

temos a oportunidade de através do voto consciente, a sociedade demonstre que o nosso 

país merece ter garantida a independência. E mais, considerando que o Brasil tem grandes 

extensões de terras férteis e um clima muito favorável para a agricultura e também 

sabemos que uma alimentação saudável, sem fome, com emprego, moradia, oferecendo a 

dignidade às pessoas, impostos justos, cargas tributárias apropriadas, incentivos fiscais 

responsáveis e ser governados por políticos éticos e corretos, que gerenciem o dinheiro 

público para o bem comum e pelo interesse de todos os brasileiros com respeito a todos 

serem respeitados como cidadão com todas suas diversidades e características é o caminho 

correto que esperamos trilhar sempre. Que Deus abençoe sempre nossa pátria e faça 

sempre um lugar cada vez mais belo, mais radiante e que todos se sintam orgulhosos e 

felizes por viver nesse lugar abençoado. Obrigado. 

PRES. ELEONORA BROILO: Obrigado, vereadora Clarice. Convido agora para que 

faça uso da tribuna, em nome do poder executivo, o prefeito em exercício senhor Jonas 

Tomazini. 

PREFEITO EM EXERCÍCIO SENHOR JONAS TOMAZINI: Boa noite a todos. 

Cumprimento a vereadora Eleonora Broilo presidente da Câmara Municipal de Vereadores 

e em seu nome todos os colegas vereadores presentes nesta sessão. Também quero 

cumprimentar a imprensa aqui presente que leva sempre as nossas informações para a 

população farroupilhense que muitas vezes não pode se fazer presente aqui na casa 

legislativa. Quero cumprimentar também nossas autoridades civis, militares, a polícia civil, 

corpo de bombeiros, nossos secretários municipais e a todos que estão nos acompanhando 

nessa noite. É com muita alegria que nós estamos aqui hoje no momento de comemorar e 

refletir sobre o nosso Bicentenário da Independência do Brasil. Como disse a vereadora 

Clarice há pouco é uma data significativa 200 anos da independência da nossa pátria do 

nosso país. E a gente diz nosso país, porque sim ele é de todos, todos da sua forma tem as 

condições e ajudam a fazer da nossa pátria um lugar melhor para se viver. De todos nós 

brasileiros que aqui vivemos batalhamos diariamente por um lugar melhor com a 

construção de políticas públicas voltadas à evolução da qualidade de vida de toda a 

sociedade. Neste ano aqui no município inclusive o nosso tema da semana da pátria é: 

Brasil Pátria de Todos. A gente sabe que o nosso país foi feito de pessoas que aqui estavam 

quando aconteceu o descobrimento, de pessoas que vieram de diferentes partes do mundo e 

que aqui com os seus sonhos nas suas bagagens/nas suas malas fizeram a construção de um 
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país de todos. É um momento de refletirmos e lembrarmos dos valores da nossa sociedade 

e dos valores da nação a qual nós pertencemos. Aqui em Farroupilha, como eu disse, a 

gente tem uma agenda toda a destinada a comemoração desse período da Pátria que se 

estendeu - é mais de uma semana se iniciou ainda no dia 19 de agosto com a chegada do 

fogo da Pátria e que permanece até o final dos trabalhos com o hasteamento e arriamento 

das bandeiras diário na prefeitura/nas escolas municipais e vamos ter culminando com essa 

programação se o tempo né assim permitir, se o nosso clima assim permitir, no dia sete de 

setembro, na próxima quarta-feira, às 9:30, com o desfile cívico na Rua Coronel Pena de 

Moraes. Aqui nós já queremos convidar cada um dos vereadores e cada um dos presentes 

para que possam participar conosco do desfile cívico que já é também há dois anos que não 

é realizado, têm muitas crianças em idade escolar que não participaram de nenhum desfile 

cívico e que terão quem sabe em 2022 a primeira oportunidade de externar o seu 

patriotismo, a sua lealdade com a pátria. Esperamos que São Pedro possa nos dar uma 

trégua no tempo ruim, há previsão de chuva, infelizmente, mas que está sendo atualizado a 

todo momento, para que nós possamos ter então o desfile na próxima quarta-feira. O que 

quero relatar também e quero aproveitar as palavras da vereadora Clarice eu tenho estado 

junto com os nossos secretários municipais, aqui o Jorge e o Clarimundo, nas escolas do 

município onde eles fazem sempre uma apresentação e a gente faz também o ato solene do 

hasteamento ou do arriamento dos pavilhões e o que a gente pode perceber é como as 

nossas crianças estão cheias de esperança quando se fala do nosso país; e o que nós 

podemos perceber é reforçar esse princípio, vereadora, que você colocou da prioridade na 

educação. Porque nós estamos aqui em uma passagem para fazermos uma pequena parte e 

nós temos que deixar a sementinha plantada para que os que estão chegando e que agora 

são também da nossa responsabilidade e quando eu digo da nossa responsabilidade é a 

responsabilidade do município, é a responsabilidade do estado, da União, da família, da 

igreja; em todos os locais que a gente convive que nós possamos dar condições para que 

esses que vão nos suceder possam ter o melhor ambiente possível e para que eles tenham 

os pilares adequados para continuar construindo uma nação, para continuar construindo 

uma pátria que possa ser de todos e que possa ser um lugar melhor para se viver. Neste ano 

quando nós completamos 200 anos da Independência, pode até parecer um pouco tempo 

para algumas coisas, nós temos nações muito mais antigas do que o Brasil, nós somos uma 

nação relativamente jovem comparado com outros países. A nossa região também é 

formada por municípios jovens, nós estamos aqui falando de municípios com 90/100/120 

anos; naturalmente a gente tem até mesmo no estado no país municípios com mais de 

450/500 anos desde o que a gente chama de descobrimento. Então nós temos que estar 

cientes que nós estamos em um processo de construção e uma construção relativamente 

recente, inclusive, mas a gente também não pode negar que nós avançamos muito e nós 

continuamos avançando e principalmente na nossa região a gente pode dizer ainda mais 

isso. Uma região tendo caracterizada pelo seu pioneirismo, pelo empreendedorismo, pelo 

trabalho diário e por ter pilares que estão presentes na nossa sociedade. Muito obrigado 

pela oportunidade de falar da nossa Pátria em nome do poder executivo municipal e que 

nós possamos todos os dias trabalhar um pouquinho cada um de nós para que nós 

tenhamos um lugar melhor para se viver. Que Deus abençoe o nosso Brasil, que Deus 

abençoe a todos nós. Muito obrigado. 

PRES. ELEONORA BROILO: Em nome do poder legislativo eu quero agradecer ao 

nosso prefeito em exercício, o senhor Jonas Tomazini, os nossos secretários municipais 
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que estão presentes - secretário Clarimundo e  secretário Cenci - ao tenente do corpo de 

bombeiros senhor Rodrigo, ao nosso sempre querido delegado que está sempre aqui nos 

orgulhando com sua presença: o delegado Bilhan; eu quero agradecer as entidades de 

classe pela presença, os nossos assessores, nossos funcionários, senhoras e senhores 

presentes. Muito obrigado pelo tempo que os senhores dedicam vindo aqui prazer da sua 

presença. E convido a todos para de pé ouvirmos a execução do Hino Rio-grandense. 

(EXECUÇÃO DO HINO). Novamente agradecendo a todos declaro encerrados os 

trabalhos desta presente sessão solene. Muito obrigado.  

 

 

 

 

 

Eleonora Peters Broilo  

Vereadora Presidente 

 

 

 

 

Tadeu Salib dos Santos 

Vereador 1º Secretário 
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