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SESSÃO SOLENE 

 

 

Presidência: Sra. Eleonora Peters Broilo. 

 

Às 18h 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, Eurides Sutilli, Felipe Maioli, Gilberto do Amarante, 

Juliano Luiz Baumgarten, Marcelo Cislaghi Broilo, Mauricio Bellaver, Sandro Trevisan, 

Tadeu Salib dos Santos, Thiago Pintos Brunet e Tiago Diord Ilha. 

 

PRES. ELEONORA BROILO: Boa noite a todos. Declaro aberto essa sessão solene 

comemorativa ao 88º aniversário de emancipação do nosso município. Cumprimento 

inicialmente a todas as nossas autoridades presentes. Prefeito em exercício, no caso, aqui 

representando o prefeito, subprefeito, vice-prefeito Jonas representando então o nosso 

prefeito municipal Fabiano Feltrin; Eliane representando a CICS, né, nossa primeira-dama, 

a Nani; todos secretários aqui presentes: Cenci, Colloda, Cris, Luciana, a Regina, o 

Silvestrin, o Plínio, Argídio, o Clarimundo; acho que não me esqueci ninguém né; o Jorge, 

aí desculpa, Jorge, ainda que eu saiba meu marido ainda não é secretário. Então né estou 

cumprimentando os secretários. A imprensa né e todas as pessoas que nos acompanham aqui 

né, o meu marido que hoje veio cedinho nos acompanhar obrigado querido, todos os 

senhores e senhoras presentes. Convidamos neste momento para fazer parte da Mesa o 

excelentíssimo senhor Jonas Tomazini, prefeito municipal em exercício. E neste momento 

então, todos de pé, ouviremos a execução do Hino Nacional. (EXECUÇÃO DO HINO 

NACIONAL). Convido agora para que faça uso da tribuna, em nome do Poder Legislativo 

Municipal, o vereador Juliano Baumgarten.  

VER. JULIANO BAUMGARTEN: Boa noite a todos e a todas. Cumprimento o prefeito 

em exercício Jonas, cumprimento a presidente da Câmara vereadora Eleonora e demais 

colegas vereadores, saúdo, cumprimento todas as autoridades já mencionadas no protocolo, 

cidadãos e cidadãs que se fazem presentes aqui nessa noite e também à imprensa. Bom, nessa 

noite eu falo em nome do Poder Legislativo, em nome da Casa, para prestar uma homenagem 

aos 88 anos da nossa emancipação política, da origem do município de Farroupilha. 

Farroupilha foi povoada basicamente por imigrantes italianos e alemães, mas é importante 

registrar que aqui já existia vida, os povos originários, os indígenas, juntamente como que 

se desenvolveu um povo com miscigenação tendo contato com outras etnias, com outras 

culturas, representando também a vinda dos negros que povoaram também, ajudaram a 

construir a nossa cidade. O território na qual hoje completa 88 anos de vida era dividido em 

colônias nas quais as duas principais que se destacavam eram: Nova Vicenza, os vicentinos; 

Nova Milano, os milaneses. Vindo, enfim, da Itália e existia uma parte também, uma colônia 

particular, que era chamada a Colônia de Sertorina. Quando então e importante de enfatizar 

e sempre lembrar: nós somos o berço da imigração italiana; por quê? Porque os primeiros 

imigrantes chegaram aqui em Farroupilha, mais preciso no distrito de Nova Milano. Quando 

Caxias do Sul, ex Campo dos Bugres, se emancipou de São Sebastião do Caí a cidade passou 

a se organizar em distritos e as colônias de Nova Vicenza e Nova Milano passaram a ser 

distritos de Caxias; e as duas principais que tiveram destaque foram Nova Milano e Nova 

Vicenza que até o pessoal brincava que existia uma divisão e até quando foi um dos grandes 
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marcos a construção da igreja matriz, que foi ali que se trouxe a paróquia que se trouxe a 

organização territorial, mas ali já era Farroupilha. Farroupilha cresceu e se desenvolveu ao 

longo dos anos e no dia primeiro de junho de julho de 1910 foi inaugurada a estação férrea 

bem próximo aqui ao prédio da Câmara de Vereadores, denominada Nova Vicenza; porque 

foi a região na qual havia se desenvolvido mais economicamente. Nova Milano trabalhava 

muito mais com a produção agrícola e aqui nessa outra região começaram os primeiros 

armarinhos, os primeiros comércios e as pequenas primeiras pequenas indústrias. Então, oito 

anos mais tarde, Nova Vicenza acabou se tornando 3º distrito de Caxias pela sua relevância 

econômica. Como eu havia dito, então, logo depois, em 1927, Nova Vicenza passou a ser o 

2º distrito, porque havia um movimento constante e já se começava a discutir as principais 

lideranças políticas da cidade, a igreja, enfim, em todos os meios a importância pelo 

desenvolvimento e o crescimento que se dava que já não servia mais ser um distrito que 

estava na hora de buscar ser reconhecido como município. Então sete anos mais tarde Nova 

Vicenza e Nova Milano se juntaram e partiram em busca da construção do município; 

juntaram, apararam as diferenças e juntamente com a Jansen, que pertencia ao 3º distrito de 

Bento Gonçalves, Nova Sardenha, que era o 9º distrito de Montenegro, e deram origem então 

ao município. E por que que o município recebe esse nome? Porque no ano seguinte 

completaria o centenário da Revolução Farroupilha. Então era uma forma também de 

homenagear a própria revolução que havia acontecido num passado, mas que tinha deixado 

profundas marcas tanto na sua história quanto na sua cultura. e o município ele foi criado 

através de uma comitiva emancipacionista que buscou e obteve êxito em Porto Alegre 

através do Decreto 5.779 assinado pelo então interventor do Estado Flores da Cunha; que na 

época era assim que era dominado o governo, não era um governador, era um interventor o 

que tinha e também o mesmo havia sido nomeado perante aquelas turbulências do governo 

provisório de Getúlio Vargas e depois quando passa a ser o governo democrático começa a 

se ter eleições. Com a criação então da cidade Nova Vicenza passou a ser a sede do 

município, começou, só que para isso teve um custo, teve que pagar tributos tanto pela 

separação de Nova Milano, Nova Vicenza a Caxias, Jansen para Bento e São Sebastião do 

Caí também recebeu uma, perdão, Montenegro recebeu uma parte por conta de Nova 

Sardenha. Então a partir daí surgiu Farroupilha. Mas Farroupilha, se a gente for analisar 

cronologicamente, falar dos fatos que compreende, o que dá para falar? Farroupilha é feito 

e que foi feita e é construída diariamente por muitas mãos: de mulheres, de homens, de 

brancos, de negros, de vários grupos étnicos, de várias culturas que são presentes e que 

resultam disso que é o que hoje nós vivemos. E segue assim considerada, como no passado, 

uma terra de esperança, um local de encontro, um local de perseverança, de bonança; e graças 

as suas façanhas do seu povo conseguiu levar os nomes dos filhos da terra e desta terra em 

todos os cantos deste mundo. e também e nunca é tarde para se lembrar as marcas que são 

importantes que também foram construídas e que hoje refletem na história contemporânea: 

a capital nacional da malha, capital nacional do kiwi e recentemente o êxito com a capital 

nacional do moscatel. Então, por fim, com as bençãos da nossa padroeira decretada lá na 

década de 50, mãe de Caravaggio, vida longa a Farroupilha. Parabéns Farroupilha, viva 

Farroupilha e que essa terra continua com a fatura e que possamos desenvolver cada vez 

mais o social para incluir todas as pessoas e se fazerem partes; e claro uma cidade que acolhe 

não só os oriundos daqui, mas quem vem de fora, porque nós somos uma cidade de 

imigrantes e se não tivesse ocorrido isso não estaríamos aqui. Então parabéns Farroupilha, 
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parabéns pelo seu 88º ano. Parabéns e vida longa a nossa querida e amada Farroupilha. Muito 

obrigado. 

PRES. ELEONORA BROILO: Neste momento convido o excelentíssimo senhor Jonas 

Tomazini, prefeito municipal em exercício, para que faça uso da tribuna em nome do poder 

executivo municipal. 

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

Quero cumprimentar em nome da presidente desta Casa, vereadora Eleonora Broilo, todos 

os colegas vereadores, dizer que é sempre muito bom voltar a essa Casa na qual eu tive a 

oportunidade de estar aqui por 4 anos; e entendo que quando de maneira propositiva a gente 

possa discutir os assuntos do município sempre a gente consegue extrair as melhores 

decisões para quem nós servimos que são os farroupilhenses. Hoje é um dia de muita alegria 

eu estou muito feliz por estar aqui na comemoração, na sessão comemorativa de 88 anos do 

município. Quero cumprimentar aqui a nossa primeira-dama Ariane Feltrin, quero 

cumprimentar a cada um dos nossos secretários, todos os nossos secretários estão presentes 

aqui na sessão prestigiando também esse momento que está sendo compartilhado com o 

poder legislativo, e também cumprimentar a todos os nossos colegas servidores, aos 

funcionários aqui da Casa e a imprensa que está aqui presente, fundamental, essencial para 

poder levar as informações que a gente tem do nosso município para a nossa comunidade 

farroupilhense. Passado esse período crítico que nós vivemos, principalmente no ano 

passado quando a gente estava aqui na sessão de 87 anos, ainda estávamos sobre aquela 

nuvem da questão da pandemia, nós temos a oportunidade de voltar a um momento positivo, 

voltar a um momento de felicidade com a realização de eventos e, vereador Juliano, mesmo 

se nós tivéssemos combinado talvez não daria tão certo, porque o senhor fez uma 

retrospectiva, fez um levante histórico importante do nosso município e quem sabe eu 

consigo agora complementar com o que nós estamos fazendo mais na questão atual e a 

projeção de futuro que nós temos para nossa Farroupilha; então muito obrigado também pela 

sua manifestação. Nós temos 88 anos de sonhos, histórias, realizações com a junção de 

esforços de muitas mãos e todos que aqui passaram, seja pelo executivo, pelo legislativo ou 

lá pelo chão de fábrica, deram a sua contribuição para nós sermos o que Farroupilha é hoje. 

Com inúmeros avanços hoje chegamos aqui com muita evolução e prosperidade e nesta 

semana que antecedeu o nosso aniversário que foi comemorado efetivamente ontem, dia 11 

de dezembro, nós tivemos uma série de entregas para a nossa comunidade. Quando nós 

vamos falar das ações, nós aqui temos situações novas que a gente iniciou atendendo ao 

pedido da comunidade, nós temos outras situações que foram uma continuidade de outras 

mãos que iniciaram lá atrás e que aprovado pela população nós tivemos a orientação através 

do nosso prefeito Fabiano Feltrin para a equipe para que nós déssemos continuidade e 

também foram feitos ajustes sempre respeitando os limites da legalidade, ouvindo a 

sociedade civil organizada, ouvindo o Observatório Social, ouvindo todos os poderes de 

controle que a gente tem para que nós façamos as coisas certas e também do jeito certo. 

Nesse sentido, nós poderíamos citar no bairro América uma quadra esportiva e aqui cabe 

ressaltar também que em muitos momentos com contribuição de parlamentares sejam eles 

do bloco de partidos que faz parte do governo sejam eles parlamentares que estão em partidos 

de oposição, nós não temos esse olhar, a gente simplesmente dá sequência para entregar 

melhorias para nossa comunidade. Nós tivemos também o início do atendimento de uma 

demanda histórica que é a Rua Lucindo Lodi aonde já tem uma continuidade garantida, 

continua sendo um grande pleito da comunidade do bairro Primeiro de Maio e das 
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proximidades; nós tivemos também na Escola Santa Cruz que possui o melhor IDEB da 

região sul, mas não tinha pavimentação em frente à escola e já foi alvo inclusive de Vereador 

Por Um Dia aqui nessa Casa porque os alunos chegavam na escola e tinham que ir na 

mangueira para tirar o barro ou pó antes de entrar na sala de aula. Essa situação agora ela é 

passado com a pavimentação que foi entregue nesses últimos dias. E também a continuidade 

da ciclovia e pista de caminhada do bairro São José, aliás, nós estamos dando uma entrada 

diferente para o nosso município através desse bairro, e a municipalização feita desse trecho 

permitiu que nós fizéssemos uma entrada mais segura para os veículos que foi entregue 

recentemente e agora também uma pista de caminhada e ciclovia para que as pessoas possam 

se utilizar desse local. E também nós podemos falar da 9ª etapa da pista de caminhada para 

Caravaggio, uma sequência de algo que já tinha sido iniciado, mas que nós fizemos uma 

troca de pavimento também ouvindo a comunidade e quem se utiliza daquela pista ficando 

ainda melhor do que já tinha sido iniciado antes, mas sendo também uma continuidade do 

que foi iniciado lá atrás. E nós também tivemos nesse último fim de semana um fim de 

semana festivo com o VIVERE de Natal que foi realizado na última sexta-feira com 

excelente público, com recorde de expositores, com uma organização antes, durante e o pós-

evento; também elogiada pelos nossos comerciantes; nós tivemos no sábado a chegada do 

Papai Noel, o prefeito Fabiano Feltrin participando de uma grande festa com a nossa 

comunidade, entregando a chave do município, compartilhando momentos de alegria com 

os farroupilhenses e ontem, no domingo, aniversário de emancipação do município, onde a 

gente também, além de poder compartilhar felicidade, nós compartilhamos a torta de 

aniversário dos 88 anos do município - algo que foi realizado em outras épocas e que nós 

retomamos e que também gerou um clima muito favorável com quem estava nos 

acompanhando. Nós estamos trabalhando diariamente para proporcionarmos a todos 

farroupilhenses uma vida melhor e aqui eu dizia para a imprensa há pouco que acha que é 

importante quando a gente tem essa discussão na Câmara e quando a gente pode ter uma 

discussão saudável e um método colaborativo para que a gente possa sempre objetivar o 

melhor para o farroupilhense. E eu vou pedir aqui agora para que eu faça a leitura de um 

artigo assinado pelo prefeito Fabiano Feltrin que saiu então na edição do fim de semana do 

jornal Pioneiro aonde também resume um pouco das ações que a gente fez nesses primeiros 

dois anos da atual administração: “Município empreendedor, o caminho do 

desenvolvimento; Fabiano Feltrin. Tenho uma vida dedicada ao empreendedorismo e foram 

incontáveis as vezes que eu vi de empresários dos mais diferentes setores a seguinte frase a 

respeito do desenvolvimento: ‘o poder público só precisa fazer uma coisa, não atrapalhar’. 

Embora a crítica seja pertinente a boa parte dos governos ela não traduz a realidade em 

sua plenitude, uma prefeitura pode e deve fazer muito mais do que simplesmente sair da 

frente. Em Farroupilha adotamos o conceito de município empreendedor e ao 

comemorarmos os 88 anos de nossa história, celebramos as conquistas que tem nos 

impulsionado a um caminho de geração de desenvolvimento, emprego e renda para nossa 

população. No mais recente passo da rota de desburocratização e da criação de um 

ambiente mais favorável aos empreendedores inauguramos, em parceria com o governo do 

estado, o serviço Tudo Fácil Empresas. Por meio da plataforma uma empresa de baixo risco 

pode ser estabelecida em apenas 10 minutos, soma-se a isso a agilidade na liberação de 

alvarás que levam no máximo 72 horas. Em 2022 pelo segundo ano consecutivo a Sala do 

Empreendedor de Farroupilha recebeu o selo diamante, categoria mais alta da certificação 

do SEBRAE. Outra conquista da comunidade foi o prêmio Prefeito Empreendedor por meio 
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do projeto Caminhos de Caravaggio: experiência de fé, devoção e empreendedorismo. 

Outro rumo para o desenvolvimento é a educação e nos orgulhamos de ter em nosso 

município a escola com melhor Índice de Desenvolvimento da Educação Básica – IDEB – 

em toda região sul do país; a Escola Municipal de Ensino Fundamental Santa Cruz, de Nova 

Milano, obteve o primeiro lugar tanto dos anos iniciais quanto nos anos finais. Ainda temos 

outras quatro escolas entre as 25 melhores escolas do Estado nos anos iniciais, e outras 

duas entre as 5 melhores nos anos finais. Farroupilha está prestes a celebrar nove décadas 

de história pronta para ir ainda mais longe, aberta para investimentos e com novos 

caminhos para a geração de negócios, emprego e renda. É com esse propósito que 

trabalhamos para construir um município com cada vez mais qualidade de vida para a 

população.” Esse então o artigo do prefeito Fabiano Feltrin e eu o complemento inclusive 

com notícias recentes que nós vivemos, a começar pela semana passada quando nós tivemos 

o presidente do Grupo Marcopolo, senhor James Bellini, que esteve lá no centro 

administrativo anunciando uma unidade do seu grupo para Farroupilha, já anunciando 

também a questão da tecnologia adotada; uma atuação forte da Fundação Marcopolo, 

principalmente nas proximidades aonde essa empresa vai se instalar que é na Vila Esperança 

e na Vila Nova, ou seja, tem também a nossa mão e a nossa preocupação. e nós não estamos 

preocupados apenas na questão da empresa nós estamos preocupados no que essa empresa 

vai gerar para as pessoas, nós não nos preocupamos apenas com investimento milionário que 

terá a fábrica ou que terá os equipamentos que estarão no parque fabril da mesma, nós nos 

preocupamos com o salário que vai receber no fim do mês cada um dos seus colaboradores 

porque isso muda a vida das pessoas. E o emprego é a melhor política social que nós 

podemos oferecer para os nossos munícipes. Então baseado nisso, agora, inclusive hoje, foi 

enviado aqui para a Câmara de Vereadores mais três projetos de leis, se não me falha a 

memória nº 76, nº 77 e nº 78, que diz respeito a incentivos de acordo com uma legislação do 

município já existentes para outras 3 empresas que estão instaladas em municípios vizinhos 

e que estão num clima de estabilidade, num clima de confiança, num clima de incentivo ao 

empreendedorismo que instala o nosso governo em conjunto com as nossas entidades, em 

conjunto com os demais poderes para que nós tenhamos mais investimentos, mais 

oportunidades, mais empregos, mais salário no fim do mês para que nós possamos criar a 

melhor política social para os farroupilhenses. Nesse sentido, e talvez já se aproximando do 

encerramento das sessões desse ano legislativo de 2022, nós gostaríamos de agradecer a 

colaboração de cada um dos vereadores e também convidá-los para que no próximo ano nós 

possamos ter sempre essa visão de trabalharmos pelo bem comum. Agradeço a todos. Quero 

desejar a todos um feliz Natal e um ano de 2023 repleto de prosperidade. Boa noite. 

PRES. ELEONORA BROILO: Em nome do Poder Legislativo eu quero agradecer ao 

nosso prefeito em exercício Jonas Tomazini aqui representando o nosso prefeito Fabiano 

Feltrin. Quero agradecer aos vereadores desta Casa e de modo muito especial eu quero 

agradecer ao vereador Juliano Baumgarten, orador que muito bem representou o legislativo 

nesta noite solene em comemoração ao 88º aniversário de emancipação de Farroupilha. 

Parabéns, Juliano. Eu quero agradecer a presença de todos os nossos secretários, a imprensa; 

eu quero agradecer a presença do Arielson Arsego, nosso eterno vereador, e devido a sua 

sapiência política meu guru político. Muito obrigado pela sua presença; Gabriel Gabrieli, 

todas as pessoas aqui presentes. Eventualmente se eu me esqueci de alguém, por favor, peço 

perdão. Agradeço então à doutora Eliane, aqui representando a CICS, e a todos que nos 

acompanham nessa noite solene. Primeira-dama, nossa querida primeira-dama Ariane Laura 
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Santos Feltrin muito obrigado pela sua presença, a senhora nos orgulha. E neste momento 

então eu convido a todos, de pé, para ouvirmos o hino de Farroupilha. (EXECUÇÃO DO 

HINO FARROUPILHENSE). Mais uma vez agradecendo a presença de todos, e nada mais 

havendo a ser tratado nesta noite solene declaro encerrados os trabalhos dessa presente 

sessão. Boa noite e obrigado a todos. Vamos tirar uma foto então para celebrar este momento. 

 

 

 

 

Eleonora Peters Broilo 

Vereadora Presidente 

 

 

 

 

Sandro Trevisan 

Vereador 1º Secretário 
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