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SESSÃO ORDINÁRIA 

 

Presidência: Sr.  Thiago Pintos Brunet 

Às 18:00 horas, o Senhor Presidente Vereador, Thiago Pintos Brunet assume a direção 

dos trabalhos. Presentes os seguintes vereadores: Alberto Maioli, Aldir Toffanin, 

Arielson Arsego, Eleonora Broilo, Fabiano André Piccoli Jonas Tomazini, Jorge Cenci 

José Mário Bellaver, Josué Paese Filho, Odair José Sobierai, Raul Herpich, Sandro 

Trevisan, Tadeu Salib dos Santos, Tiago Diord Ilha. 

ORDEM DO DIA 

VER.PRES. THIAGO BRUNET: Boa noite a todos e a todas. Invocando o nome de 

DEUS declaro abertos os trabalhos da presente Sessão Ordinária. Gostaria aqui 

rapidamente de fazer um agradecimento especial ao nosso ex-presidente Fabiano Piccoli, 

que no ano passado dirigiu esta casa com maestria, com democracia com senso de 

republicanismo e sem dúvida nenhuma todas as suas atitudes presidente foram louváveis 

por esta Casa. E, eu lhe admiro muito e o que peço é para que eu consiga através da minha 

capacidade com a graça de Deus dar o seguimento do seu trabalho aqui como presidente 

deste parlamento municipal ao qual eu me sinto lisonjeado a partir deste momento e até 

dezembro deste ano de conduzir todos os serviços e todas as pautas desta Casa. É com 

grande orgulho que a gente começa esta sessão e faremos com que todos os atos aqui sejam 

sempre pautados na democracia e no senso do bem comum e que todos os atos também 

tenham benefício a nossa comunidade para quem a gente está aqui trabalhando no nome 

deles. Muito obrigado. Passo então a palavra ao VER. ODAIR SOBIERAI 1º Secretário 

para que proceda a leitura do expediente da secretaria. 

1º SEC. VER. ODAIR SOBIERAI: Boa noite a todos. Hoje me deram, primeiro dia de 

secretário, muito trabalho “aí”. Ofício 08/2018. Excelentíssimo Senhor Tiago Pintos 

Brunet Presidente da Câmara Municipal de Vereadores. Senhor Presidente, encaminhamos 

em anexo para análise do poder legislativo o relatório resumido da execução orçamentária 

e relatório de gestão fiscal acompanhado dos respectivos demonstrativos referentes ao 

sexto bimestre e terceiro quadrimestre de 2017. Conforme determina a lei de 

responsabilidade fiscal 101/00. Informamos que os relatórios acima serão afixados no 

painel localizado no saguão desta prefeitura, publicados no site e anunciados no jornal 

informante. Atenciosamente, Claiton Goncalves. Prefeito Municipal. Ofício 009/2018. 

Excelentíssimo Senhor Tiago Brunet Presidente da Câmara de Vereadores. Senhor 

Presidente, encaminhamos em anexo os documentos que integram o processo de balanço 

geral desta prefeitura. Colocamos a disposição para demais informações que se fizerem 

necessários. Atenciosamente, Claiton Goncalves. Prefeito Municipal. Ofício 03/2018. 

Excelentíssimo Senhor Tiago Brunet Presidente da Câmara de Vereadores. Assunto: 

indicação líder de governo. Senhor Presidente, temos o prazer de cumprimentar Vossa 

Excelência e na oportunidade indicar o Vereador Aldir Toffanin como líder de governo. 

Atenciosamente, Pedro Evori Pedrozo. Prefeito em exercício. Ofício 01/2018. 

Excelentíssimo Senhor Tiago Brunet Presidente da Câmara de Vereadores. Senhor 

Presidente, cumprimentando-o cordialmente e por oportuno venho o secretário do 

executivo municipal do PDT (Partido Democrático Trabalhista) Raphael Felipe Giacomin 

desejar muito sucesso na condução dos trabalhos desta casa legislativa no período deste 
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ano aproveitando o ensejo gostaria de fazer a indicação para líder de bancada do ano de 

2018 junto ao poder legislativo o vereador Raul Herpich. Sem mais agradeço pela a 

atenção. Ofício 02/2018. Excelentíssimo Senhor Presidente da Câmara Municipal, de 

Vereadores Senhor Tiago Pintos Brunet. O partido Socialista Brasileiro tem o prazer de 

cumprimentar a vossa excelência e através da secretária de ação parlamentar Daniela da 

Cruz indica para o líder de bancada do ano de 2018 o Vereador Odair José Sobierai. 

Aproveitamos o momento para desejar um excelente e condução do trabalho junto a mesa 

diretora e aos demais vereadores desta Egrégia Câmara. Ofício 014. Senhor Presidente, da 

Câmara Municipal de Vereadores de Farroupilha. O partido da REDE – Sustentabilidade 

através de sua porta-voz Renata Trubian indica o Vereador Alberto Maioli como líder de 

bancada junto ao poder legislativo para o exercício de 2018. À Câmara de Vereadores de 

Farroupilha. Prezados Senhores informamos que o Vereador Fabiano André Piccoli 

exercerá a liderança de bancada do PT como único vereador do Partido dos Trabalhadores 

para o ano de 2018. A bancada do PRB vem através deste informar a nomeação do 

Vereador Tiago Ilha como líder desta bancada como representação na Câmara de 

Vereadores de Farroupilha. Excelentíssimo Senhor Tiago Pintos Brunet Presidente da 

Câmara Municipal de Vereadores. Senhor Presidente o Partido do Movimento 

Democrático Brasileiro – PMDB, através de sua bancada indica o Vereador Arielson 

Arsego como líder de bancada junto ao poder legislativo para o exercício de 2018. Era isso 

Senhor Presidente. 

VER.PRES. THIAGO BRUNET: Passamos então ao espaço destinado ao Grande 

Expediente.  

GRANDE EXPEDIENTE 

VER.PRES. THIAGO BRUNET: Convido o Partido Progressista – PP, para que faça o 

uso da tribuna.  

VER. JOSUÉ PAESE FILHO: Boa noite a todos. Inicialmente quero cumprimentar o 

Presidente 2018, Tiago Brunet. É uma tarefa, vereador, não das mais fáceis de muita 

responsabilidade. Eu sei porque eu passei nessa cadeira em 2010 “né”, para coordenar os 

trabalhos desta casa junto com os nobres vereadores. Então lhe desejo sucesso a bancada 

do PP deseja sucesso e que faça o melhor para esta casa e para a comunidade e para a 

sociedade. Comprimento também toda a mesa diretora. Comprimento os vereadores da 

primeira sessão aqui em 2018. Vereadora Eleonora, todos nós colegas vereadores. Os 

funcionários da casa. Vamos ter um 2018, se Deus quiser, melhor. Não “presta” casa. Mas, 

no geral, no país que 2017. Quero aqui cumprimentar os secretários presentes, chefe de 

gabinete, mais pessoas aqui que se fazem aqui presentes. Um comprimento especial a 

nossa secretaria da saúde, Rosane a Fernanda que acompanha e quero também 

aproveitando para dizer aos nobres vereadores que estiveram em Brasília perto do fim do 

ano em 2017, inclusive foi uma ideia deste vereador lá no Hospital São Carlos que era 

prudente ir até Brasília para tentar buscar verbas para o Hospital São Carlos e ouvindo os 

vereadores que estiveram em Brasília todos os deputados e senadores que estiveram a 

oportunidade de conversar em Brasília prometeram verbas. Uns mais, outros menos, mas, 

todos prometeram verbas e isto já para fevereiro e hoje nós estamos dia 05 de fevereiro. 

Então eu me associo junto com os vereadores que tiveram em Brasília, Tadeu, para 

começar a cobrar imediatamente estas verbas. Porque se nós ficarmos quietos e não ligar, 

mandar e-mail para Brasília para cada parlamentar este dinheiro não vai vir. Até pela 

questão que hoje está o país. Que o país hoje vive de negociações. Esquece dos Estados e 



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL FL. Nº:  3 

CÂMARA MUNICIPAL DE FARROUPILHA ATA Nº:   3.814 

CASA LEGISLATIVA DR. LIDOVINO ANTÔNIO FANTON DATA: 05/02/18 

 

 

 

dos Municípios. Hoje eles “tão” lá para se defenderem entre eles. Hoje não temos 

comandante no país. Hoje não temos a Câmara Federal que se preocupa com o país e o 

Senado da mesma forma. Não vou dizer que são todos os deputados e todos os senadores. 

Tem uns que continuam trabalhando para a população brasileira, mas a maioria estão lá 

vendo com os seus advogados como é que eles vão se defender das denúncias, lava-jato e 

tantas coisas mais. A gente sabe, a gente ouve, a gente lê “né” que é só denúncias e mais 

denúncias e as pessoas não tem medo. Sabem que estão sendo investigadas e continuam 

aprontando, até dentro das próprias cadeias negociando. Então Senhores Vereadores, os 15 

vereadores Senhor Presidente tá?. Vamos começar a partir dessa semana a entrar em 

contato com os nossos deputados de todos os partidos para ver se vem realmente, não 

lembro agora a quantia, mas acho que era perto de 3 milhões de reais né? Perto de 3 

milhões de reais ou 3 milhões e cinquenta que era para vim para o Hospital São Carlos, 

mas, eu digo aqui Secretária se viesse 2 milhões já seria um ganho fantástico. Senhor 

Presidente eu tenho um pedido de informação que eu sei que não cabe ler na tribuna mas 

eu vou lhe pedir a permissão e vou comentar que o ano passado os vereadores, todos anos 

os anos os vereadores tem três nomes para apresentar para nomeação de ruas “né” e essa 

informação não chegou a nos “né” então a gente muitas vezes fica com dúvidas de 

apresentar um nome porque não sabe se esse nome já foi apresentado se já foi passado aqui 

pela votação então seria importante “né” que o executivo municipal mandasse “pra” esta 

casa todos os nomes que estão disponível ainda que não foram, vamos dizer, ocupados, 

usados, para destinar o nome de rua, prédio público, seja o que for “né”. Que eu tenho 

alguns nomes que sinceramente eu tenho dúvidas de apresentar.  Pessoas importantes, 

pessoas que ajudaram a construir esse município “né” que já faleceram alguns anos “né”. 

Que a norma da casa aqui a pessoa tem que ter falecido 06 meses para depois apresentar o 

nome e eu tenho algumas dúvidas. Então eu já vou ler aqui e depois que vocês botassem 

em votação, se me permite, Senhor Presidente. Os Vereadores signatários, após ouvirem a 

Casa, requerem a Vossa Excelência, nos termos da Lei Orgânica (artigo 23, inciso XII), 

combinado com Regimento Interno (artigo 144 parágrafos 1º) que se oficie o Poder 

Executivo Municipal, no seu setor competente, para que se possível encaminhe a esta Casa 

Informação sobre os nomes que já foram aprovados por esta Casa Legislativa, mas que 

estão no aguardo para efetivamente se tornarem nomes de ruas. Desde já agradecemos. 

Assinam o pedido de informação o Vereador Josué Paese Filho e o Vereador Tadeu Salib 

dos Santos. Uma outra coisa que me chama atenção do governo estadual, do DAER, da 

Secretaria de Transportes e eu aqui não defendo “A”, “B” ou “C” eu defendo a minha 

comunidade, a minha região. Nós temos lá nos transportes o Secretário Pedro Westphalen, 

que começaram a obra na 813 e fizeram 30%, entorno disso aí, e pararam as obras. “Aí” a 

gente ouviu na imprensa, ouviu entrevistas dessas pessoas que até o fim do ano seria 

concluída e a obra parou. E aquela estrada, a 813, está uma vergonha, uma vergonha “né” 

logo depois de Nova Sardenha até a Fenachamp. Até eu tinha conversado com o meu 

colega Tadeu para nós irmos a Porto Alegre, mas, com as ocupações do BOB’s “né” o 

Senhor estava muito ocupado não fomos falar com o Pedro Westphalen. Aí esses dias eu 

ouvi uma entrevista do Deputado Boéssio dizendo que até o fim do ano de 2018 a obra será 

concluída. Agora já passou para o fim de 2018. Uma rodovia muito importante não só para 

as comunidades de Nova Sardenha, São Luiz, Linha Paese, não, não é essa, pelo trajeto que 

tem das pessoas. É um movimento muito grande e é um perigo essa estrada “né”. E 

também peço aqui aos Secretários que estão presentes, o Fernando não está “né” o 
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Fernando Silvestrin Secretário de Obras, que também façam um tapa buraco está desse 

trecho de 1.600 metros aqui do bairro São José, até a descida dos Fanton, que todo mundo 

conhece, onde começou o asfalto do DAER, aí do Estado, que também “tá” bastante 

danificada, bastante terrível “né”. Então que fizesse, eu sei que é difícil, que é complicado 

“né” principalmente, início do ano, mas ao menos um tapa buraco nesses 1.600 metros que 

pertencem ao município. Senhor Presidente, por hoje era isso aí está? E um feliz ano novo 

para quem eu não dei ainda e que Deus nos ajude. Que nós tenhamos um país mais sério, 

mais ético “né”. Que esses políticos, que eu me incluo neles, que olhem mais para a 

população brasileira. Muito obrigado. 

VER.PRES. THIAGO BRUNET: Colocado então em votação o Pedido de Informação 

realizado pelo Vereador Josué Paese Filho. Os vereadores que estiverem de acordo 

permaneçam como estão. Aprovado por todos os Senhores vereadores. Então agora 

convido o Partido dos Trabalhadores – PT, para que faça o uso da tribuna. Com a palavra 

Vereador Fabiano Piccoli. 

VER. FABIANO PICCOLI: Obrigado Senhor Presidente. Um boa noite a todos e a 

todas. Saudação especial aos colegas Vereadores, Vereadora Eleonora. Uma saudação 

muito especial ao nosso Presidente. Desejo, Vereador Tiago, que o senhor tenha muito 

êxito, muito sucesso nessa caminhada. Ser Presidente é uma honra, mas, é uma 

responsabilidade bastante grande e só quem passou, “né” Vereador Zé, o Vereador Kiko, 

Vereador Raul, Vereador Beto, sabem o quanto pesa sentar nessa cadeira e confesso que 

estou um pouco aliviado de poder exercer o papel que o povo nos conferiu como vereador 

da cadeira do lado e cá. Então, agradeço a todos os colegas vereadores pela parceria, pelo 

entendimento das ações do ano passado e conte comigo para tudo que precisares. Uma 

saudação, também especial, aos Secretários presentes, José Adamoli obrigado pela 

presença. Secretário Deivid, Secretário Bicca, Secretária Rosane, ao Itaroti presidente do 

nosso Lions Clube Imigrante, Jorge Jornal O Farroupilha, meu amigo Marquinhos do face 

book e todos os demais presentes, funcionários da casa, Secretário Vandré, que está lá na 

portaria. Então sejam todos muito bem-vindos a esse ano do nosso legislativo municipal. 

Queria parabenizar também nosso Vereador Tadeu Salib pela coragem de empreender e 

pela coragem de liderar uma equipe de mais de 50 pess...  

(inaudível) 30 funcionários, gerando emprego, gerando renda, gerando novos postos de 

trabalho e gerando prazer para as pessoas que vão lá no shopping se alimentar. Parabéns 

pela iniciativa. O Brasil precisa de empreendedores e vocês estão dando mais uma 

demonstração do empreendedorismo de vocês. Eu queria reforçar o que o Vereador Kiko 

comentou acerca das emendas parlamentares, agora no mês de fevereiro até a metade do 

mês de março os deputados irão destinar as emendas aos municípios. Na nossa viagem a 

Brasília muitos garantiram este valor nas emendas guarda-chuva que o deputado colocou 

no Ministério da Saúde para atendimento hospitalar, para custeio hospitalar, só que não 

destinou a cidade. E agora, é hora de fazê-lo. Então é muito importante nós conversamos 

com os deputados das nossas bancadas e aí acredito que é um trabalho de vereador por 

bancada. O trabalho coletivo foi feito e agora nós temos que individualmente trabalharmos 

junto com nossos deputados para que confirmem aqueles valores e se possível aumentar o 

valor ofertado. Dentro dessa linha da questão do hospital São Carlos, vínhamos 

acompanhando desde outubro a peregrinação, “né” Secretária Rosane, a reversão dos 700 

mil que era para os equipamentos da upa e num entendimento, entre o governo municipal e 

o governo estadual, a direção do hospital, se solicitou a reversão deste valor para custeio 
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do hospital. A tramitação junto aos órgãos estaduais ela é bastante complexa, ela é lenta e 

nem sempre se consegue aquilo que a gente quer. Então ouvindo uma entrevista do 

Deputado Boessio externando as dificuldades que estão tendo junto a CAGE. Eu queria 

deixar uma sugestão “aí” a bancada do PMDB de que se não for possível a reversão desses 

700 mil da forma com o que foi feita e esse recurso ficar nos cofres do governo do estado. 

Que o governo do estado consiga através de uma outra rubrica, através de um outro 

mecanismo transferir esses 700 mil que já estava de posse do município para o Hospital 

São Carlos. Então, se por ventura a gente ver que não vai, não vai, não vai... se, as esferas 

responsáveis não conseguem destrinchar o problema, tudo bem. Mas que esses 700 mil 

venham para Farroupilha e venham para o Hospital São Carlos, que a preocupação maior 

de todos nós é essa, que a gente não perca esses 700 mil. E pelas diversas vezes que nós 

tivemos em porto alegre junto com o Subsecretário Dr. Francisco e até com o próprio 

Gabardo havia uma certeza de que esse dinheiro viria para Farroupilha. Então esse 

dinheiro, vamos pensar que é de Farroupilha. Então nós não podemos perder esse recurso. 

Então como sugestão acredito que possa ser feito um trabalho junto a base do governo, que 

aí tem um acesso mais rápido e melhor. Para que este recurso venha para Farroupilha se 

não por este caminho, mas por outro caminho. Também gostaria de colocar aqui uma 

sugestão que um morador de Farroupilha me deu na semana passada em relação ao 

estacionamento rotativo, tem a presença do Secretário Deivid, e que o nosso líder de 

governo Aldir Toffanin que leve para o governo. Esse cidadão ele comentou que ao ouvir 

nossas manifestações e o requerimento apresentado por este vereador que fosse utilizado 

uma metodologia parecida com a de Curitiba, que conforme vai se afastando da área 

central o valor do estacionamento rotativo diminua. Criando talvez umas outras áreas. 

Caxias tem a zona azul e a zona verde, talvez criar uma terceira faixa para que o centro da 

cidade não fique mais congestionado, porque se tiver que pagar nas áreas, em uma área 

maior, numa zona maior, a concorrência para o estacionar nas áreas principais será maior, 

essas são as palavras desse cidadão então eu compartilho como eu trouxe aqui os 

requerimentos então eu compartilho com vocês e vai para governo essa sugestão. Também 

depois farei a leitura do requerimento, mas o requerimento número 08 é sobre uma 

sugestão para o DAER, também na linha do Vereador Kiko, está sendo feita a recolocação 

das lombadas eletrônicas que o contrato terminou e “tão” sendo colocadas novas. E tem 

uma lombada eletrônica que fica em frente ao shopping Outlet da Tieppo. Que ela não tem 

necessidade de está ali. Ela tinha necessidade antes quando não tinha uma sinaleira. Mas 

agora com a sinaleira que foi posta no projeto em parceria com a Tramontina ela não tem 

mais utilidade naquele ponto. O cidadão para na sinaleira e depois ele arranca e para o 

pedestre tem uma sinaleira com tempo para pedestre então não tem a necessidade e 

utilidade aquela sinaleira. Então esse requerimento é para sugerir que essa lombada 

eletrônica, se eu não me engano ano passado, não 2016 eu já fiz um requerimento nessa 

linha. Ela seja colocada lá no km 61, 62, mas, a polícia Rodoviária trata como 61 ali. 

61,62, mas, nesse entorno ali que seria entre a subida da Julieta e as, a Soprano Utilidades. 

Então nesse trajeto. Porque é muito perigoso quem cruza a 122 para entrar no bairro 

centenário. Então nós temos uma lombada que será subutilizada então que ela seja 

transferida para a frente, para próximo da Soprano Utilidades ali para que nos traga uma 

segurança nesse cruzamento. Quem vem de Caxias sentido a Bento é praticamente 

impossível ver quem está cruzando nesse cruzamento. Então fica esse requerimento aqui 

para que a gente possa, depois Senhor presidente eu farei a leitura, então não precisa 
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colocar em votação após a minha fala. Em relação também ao DAER esse trajeto ali da 

Jacob Versteg a captação do recurso foi feita ainda em 2014 e a execução foi feita agora e 

a da 448 de São Marcos também são recursos ainda captados em 2014 e que tiveram que 

serem feitos novos projetos por causa de valores e ajudou bastante e a gente acredita que 

completar esse trecho até Garibaldi também é importante. Porque está muito ruim esse 

trajeto. Assim como o trecho que ficou para o Município é o governo já nas próximas 

semanas fará a manutenção que está ruim também. Então o governo municipal está 

fazendo a parte dele. Porque as nossas estradas precisam de uma manutenção permanente. 

E aqui eu queria parabenizar o DAER pela manutenção que fez no trajeto de Farroupilha a 

Bento. Ficou muito bom. Foi feita a sinalização. É muito importante a sinalização. Assim 

como o trajeto para Caxias. Infelizmente a parte de Farroupilha que seria importante 

também ficou fora desse projeto de manutenção, mas o que foi feito ficou muito bom. E a 

gente sabe das dificuldades que o Estado tem e quando é feito alguma ação a gente tem que 

parabenizar e esperamos que essas ações permeiem pelos próximos anos também e não 

somente no fim de um ciclo que poderá não ser o fim, mas, o fim do período de um 

mandato eletivo. Quero frisar também que os Vereadores que possam acompanhar as obras 

que está acontecendo na Júlio de Castilhos. 2016 ainda enquanto Secretário, o Secretário 

Deivid e eu, nós fizemos uma apresentação do macroprojeto, o Vereador Arielson estava 

presente, o Vereador Nego Arosi também estava presente, ano passado então, fiz algumas 

apresentações e as obras estão saindo do papel com três fontes de recursos. Uma através da 

lei do idoso em parceria com a Grendene, outra com uma emenda do Deputado Pepe 

Vargas e outra com uma com uma emenda do Deputado Ronaldo Nogueira do PTB. Então 

a parte de acessibilidade já está em obra a Júlio está ficando com uma nova cara. “Tá” 

ficando muito bonito. Então, Secretário Deivid, acreditamos que até o primeiro semestre de 

2018 os parklets estejam postos agora nas próximas semanas também o executivo fará um 

levantamento do paralepípedo a rua ficará no nível da calcada e a pavimentação da Júlio, 

pavimentação asfáltica e a ampliação do calçamento entre a Pinheiro e a 13 só está no 

aguardo da Caixa liberar o recurso do Deputado Ronaldo Nogueira para começar também a 

obra. Então tenho certeza que será um marco de Farroupilha. Uma mudança na primeira 

rua de Farroupilha. Numa das ruas mais antigas do Estado. Uma das estradas mais antigas 

do Estado do Rio Grande do Sul. Essas ações valorizam nosso comércio, valorizam nosso 

cidadão, mechem com a auto estima da nossa sociedade e dentro dessa linha de 

pensamento é muito importante o Município encontrar recursos para poder manter. Porque 

nós, o esforço é bastante grande para construir, mas, precisa ser mantido. E aqui eu peço 

publicamente ao Secretário de Gestão o Vandré que dê uma atenção especial aos nossos 

parques que precisam de um olhar, a gente sabe que vai sair daqui uns dias licitação para a 

manutenção, mas nós precisamos manter. Um grande esforço é para construir, mas nós 

precisamos manter, porque se nós não mantermos daqui um ano tudo o que foi feito será 

perdido. O cobertor é curto, mas nós não podemos deixar perder tudo o que foi construído 

e tudo o que foi feito. Bom dentro dessa linha Senhor Presidente, desejo a todos os colegas 

vereadores um bom ano e teremos bons debates, boas discussões, mas sempre em prol da 

comunidade Farroupilhense. Muito obrigado.  

VER.PRES. THIAGO BRUNET: Muito bem, então agora convido o Partido Socialista 

Brasileiro – PSB, para que faça o uso da tribuna. Que abre mão. Convido o Partido 

Democrático Trabalhista – PDT, para que faça o uso da tribuna. Com a palavra então, 

nosso Vereador Raul Herpich. 
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VER. RAUL HERPICH: Senhor Presidente, Senhores Vereadores, a todos que nos 

prestigiam esta noite muito obrigado pela presença, secretários principalmente. 

Cumprimentar nosso Presidente e desejar a ele uma boa gestão frente à Câmara de 

Vereadores durante essa gestão 2018. Tem um artigo aqui que saiu publicado em 

dezembro, ano passado, um artigo que eu li e achei muito interessante ele parte do 

Presidente da OAB do Rio Grande do Sul, subsecção do Rio Grande do Sul. Ele fez uma 

palestra ano passado aí na Câmara e no Parque dos Pinheiros. Eu achei muito interessante 

estas colocações dele e até eu comentei com o Presidente da OAB de Farroupilha, Senhor 

Dr. Colloda (inaudível) autorização para que eu pudesse ler aqui na Câmara de Vereadores 

e também pela importância o artigo foi remetido para dois jornais, tanto para O Informante 

quanto para O Farroupilha que foram também publicados pelo grande interesse, é muito 

interessante esse artigo. Se chama, diz assim: Seremos o que somos? O ano de 2018 entra 

para a história como uma grande virada nos rumos do Brasil. Não somente na economia e 

nos indicadores sociais. Mas em questões tão subjetivas quanto reais: a moral, a ética e a 

honra de uma das maiores nações deste planeta estão em evidencia. As eleições do 

próximo ano – vamos eleger 06 representantes para diferentes cargos! Devem significar 

uma guinada. Após tudo o que estamos vendo na corrupção, conchavos e uso do dinheiro 

público para a manutenção de esquemas sujos, seremos o que somos? Não seremos 

diferentes? “É impossível progredir sem mudança e aquelas que não mudam suas mentes 

não podem mudar nada”. Como vamos transformar este país se não colocarmos novos 

representantes nas decisões políticas do Brasil e até no nosso Rio Grande do Sul? Insisto: 

temos alguns bons nomes na política e em outros setores, mas eles são estão sufocados por 

um sistema tomado por corruptos. É impossível progredir sem mudança. Em 2018 teremos 

essa possibilidade. Renovar, atualizar, dar oportunidades, colocar nomes que tenham 

compromisso com as pessoas antes de conchavos pessoais ou joguetes políticos. O Estado 

brasileiro não suporta mais ser usado como cabide para tantos empregos. São contribuições 

irresponsáveis de cargos em ministérios, secretarias, agências reguladoras. O custo da 

incompetência administrativa é igual ou maior que a corrupção. As moedas de troca entre 

coligações políticas não podem prevalecer. Ao invés de técnicos capazes de administrar 

nossos governos, temos filiados políticos sem qualificação ou liderando posições 

estratégicas. É uma fórmula atrasada e que sufoca o país. Agora, é preciso votar com 

consciência. Verifique ficha limpa. Pesquise seus candidatos. Verifique ficha limpa. 

Converse com amigos. Cada voto é relevante. O esforço é individual para o progresso 

coletivo. Vamos ser incansáveis na modificação da população pelo o voto consciente. A 

mudança é urgente e precisa ser profunda. Não se acomode. Não desista. Temos milhões 

dispostos a mudar essa realidade nefasta. O povo pode ser decisivo. Um voto pode ser 

decisivo. Seremos o que somos? Eu acredito que podemos ser melhores em 2018. A 

democracia é mais do que uma eleição e voto, embora, eleição e voto sejam importantes. 

Democracia é mais do que liberdade de imprensa, embora, liberdade de imprensa seja 

importante. Democracia é mais do que o judiciário, o legislativo, o executivo, embora, os 

três sejam muito importantes. Democracia é um conjunto de todos esses atores tendo no 

centro a lei, porque a lei numa democracia é a vontade do povo. Sendo a vontade do povo a 

democracia é cambiante, movediça, inconstante, como todas as vontades. A democracia é 

irritantemente irregular. A democracia é cheia de falhas mas deve ser respeitada. A 

democracia deve ser o império da lei. Cada prefeito, cada governador, cada executivo tem 

sua forma de enganar a administração pública. Em tese foi eleito devido a isso, as suas 
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propostas. Ou seja, suas propostas devem ser respeitadas como a vontade da maioria da 

sociedade. Claro que por esta razão serão aprovadas sempre sem discussão. Claro que por 

esta razão serão aprovadas sempre sem discussão, é importante. O papel da oposição é 

exatamente o de apontar falhas dos projetos do executivo, mas o ideal para que a 

democracia funcione seria que a ideia do administrador fosse aperfeiçoada e não rechaçada 

sistematicamente, a priori, só porque ele pertence a uma vertente política diferente de 

parcela ou de maioria do legislativo. Todo o líder seja ele prefeito, um técnico de futebol, 

um técnico de seção, um empresário ou um sindico, difícil, ele precisa saber gerir pessoas 

mais do que coisas. Para um líder é mais saudável saber conversar do que entender de 

finanças, administração, engenharia, ou táticas de jogo. Não basta um líder estar certo ele 

tem que convencer as pessoas que está certo. As pessoas, as pessoas são cristalinas, não 

são diretas. Cada um tem seu tempo, sua carga de história e de experiência pregressas, cada 

um tem suas vontades suas necessidades e tudo isso faz com que se tenha que usar medidas 

diferentes ao lidar com elas em separado ou em grupo. Essa angustia motivada por 

inegáveis bons sentimentos de certo que o atrapalha no trato com as pessoas. Essa angustia 

motivada por inegáveis bons sentimentos de certo que o atrapalha com as pessoas. Mas daí 

tudo fica mais difícil. Porque todas as pessoas precisam de outras pessoas. Ninguém vive 

sozinho. Na minha manifestação espero que em 2018 prefeitos e governadores, prefeitos já 

eleitos, governadores, senadores, deputados estaduais e federais, presidentes da república 

tenham serenidade e tolerância. Espero que os vereadores também tenham serenidade e 

tolerância. Espero que a cidade tenha serenidade e tolerância com o seu prefeito, com seus 

vereadores com suas próprias malesas. Porque só assim 2018 será melhor do que 2017 e 

pior do que 2019. Esta mensagem que eu gostaria de deixar esta noite. Muito obrigado 

Senhor Presidente.  

VER.PRES. THIAGO BRUNET: Convido então o Partido Republicano Brasileiro – 

PRB, para que faça o uso da tribuna.  

VER. TIAGO ILHA: Senhor Presidente Vereador Tiago Brunet seja bem-vindo a este 

momento especial da tua vida. Este momento especial também, sem dúvida nenhuma desta 

casa de ter um pedetista convicto assumindo a presidência desta casa. O que nos honra 

muito neste momento, inclusive a condição de estarmos junto compondo está mesa 

diretora. Queria cumprimentar todos os meus colegas Vereadores e em especial a nossa 

colega Vereadora Dra. Eleonora e cumprimentar todas as pessoas que prestigiam nossa 

casa em nosso primeiro dia de sessão legislativa, todos os secretários municipais aqui já 

mencionados, todos os funcionários da casa, todas as pessoas também da imprensa. Enfim, 

quem prestigia também através da sua audiência lá na sua casa através da transmissão que 

essa casa tem em cada uma das suas sessões. Gostaria de cumprimentar em especial hoje o 

meu assessor Anderson Oliveira. Estou vindo de mala e cuia do Rodeio Internacional da 

Vacaria para os senhores entenderem o maior festival da América Latina. Considerado o 

maior rodeio de todos os tempos. E esse distinto senhor se sagrou campeão do intérprete 

vocal do rodeio internacional da vacaria. Nosso assessor também cantor Anderson Oliveira 

pelo CTG de Caxias do Sul. Que estava lá fazendo muito bonito representando a nossa 

região. Um fato importante que o Senhor está de parabéns pelo seu talento nato e merecia 

este momento tão especial, também, na sua vida. Gostaria de falar um pouquinho neste 

início de trabalho legislativo colegas, pessoas que nos acompanham, sobre um pequeno 

resumo do nosso trabalho do ano passado que é quando cheguei aqui no segundo dia. Sou 

um vereador que acabei assumindo como primeiro suplente da minha legenda, junto na 
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composição. No dia 02 de janeiro do ano passado cheguei aqui nesta casa com muita 

vitalidade e a mesma que eu permaneço hoje, mas um tanto preocupado a cada momento 

em que ia passando os meses pela tamanha complexidade que é. As pessoas que estão aqui 

e acompanham o dia a dia da Câmara compreendem isso e os colegas vereadores também, 

mas lá no meu íntimo como cidadão como eleitor eu imaginava um tanto um quanto 

diferente alguns processos, algumas metodologias pensava que só apenas a gente ter uma 

boa ideia era suficiente mas, isso não é suficiente em nenhuma das escalas do setor 

político. A boa vontade só não basta. Haja visto diversos e inúmeros exemplos que 

acontecem pelo país inteiro e não é diferente também na nossa cidade. Mas somos 

persistentes, somos peleadores e essa gana, essa persistência que espero levar para os 

próximos anos e destaco importantes construções que com a ajuda de todos os colegas 

vereadores consegui trazer a esta casa. Como no segundo dia, no primeiro dia da minha 

estada aqui na Câmara protocolei a criação da Frente Parlamentar de apoio ao hospital que 

estava vivendo, talvez Secretária, naquele momento, seu pior momento da sua crise que 

infelizmente ainda continua mas, com o apoio de todas as bancadas, com o apoio de todos 

os vereadores nós conseguimos trazer o assunto para a pauta objetiva e com a sensibilidade 

de todos aqui conseguimos trazer esse assunto mais interno do que externo na imprensa 

esquecendo as vaidades políticas e realmente construindo e dentro das possiblidades de 

todos acredito que aí como resumiu aqui o Kiko conseguimos por emendas parlamentares e 

por outras coisas que vamos continuar porque a Frente continua tentando sempre que o 

nosso importante hospital possa continuar atendendo e atendendo bem. Acredito que esse 

continuará sendo um desafio da Frente Parlamentar. Sobre as emendas parlamentares esse 

vereador junto com o nosso Deputado Federal Carlos Gomes conseguiu já trazer ao 

município o valor de 250 mil reais que agora “tá” num processo final de um palco multiuso 

para todas as manifestações culturais da nossa cidade que será construído ali no Largo 

Carlos Fetter, aliás, aqui atrás no Largo Carlos Fetter aonde que todas as manifestações 

culturais, religiosas, esportivas da cidade poderão utilizar e aí o governo também tem feito 

um olhar para tornar não só o palco como também o ambiente, o entorno para que a 

juventude, para que as pessoas, possam ter mais um local de lazer no nosso município e aí 

continuará também o nosso trabalho junto com o executivo municipal para que tão longo a 

gente consiga, nosso chefe de gabinete, viabilizar, Deivid que “tá” trabalhando no projeto, 

ver inaugurado esse palco multiuso que vai ser muito importante. Também, Rosane, 

conseguimos um valor de 210 mil reais para a saúde, para custeio que foi para os postos de 

saúde. Esse recurso já veio para o município e está sendo utilizado nos postos de saúde. 

Cada cidadão que for lá também vai ter um pouco deste recurso que é um recurso 

importante no valor aproximado de 210 mil reais que já está sendo utilizado pelas pessoas 

desta comunidade no seu dia a dia nos postos de saúde. O valor de 250 mil reais que junto 

com a comissão que estivemos em Brasília foi apontado para este ano, mas muito 

importante a lembrança do Vereador Kiko, me somo também às palavras do meu colega 

Vereador Fabiano, agora nós temos que dar um plantão, nós temos que dar um farol alto 

para os nossos deputados para que o mais breve possível possa realizar este recurso no 

nosso hospital. Então eu acho que quem sabe a primeira grande missão nossa da Frente, 

dos vereadores, é agora “botar” farol alto, inclusive, já pedi uma agenda e sexta-feira estará 

em Farroupilha o nosso Deputado Carlos Gomes e estaremos conversando sobre 

importantes demandas da nossa cidade e da nossa região e eu estarei lá como a primeira 

delas cobrando esse recurso o quanto antes para o nosso hospital. Também destaco aqui 
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uma lei municipal que me deixou muito feliz a lei de minha autoria 4.346 que institui uma 

importante referência do destaque cultural do ano da nossa cidade. Assim como tem da 

mulher, do agricultor, era importante e justo ter um destaque da cultura e aqui nós tivemos 

uma noite lindíssima solvendo a cultura na sua essência isso também configuro como um 

ato muito importante do nosso mandato e que nos próximos a nossa referência cultural é 

muito importante e válida para que sirva de incentivo a muitos e muitos jovens do nosso 

município muitos e muitos grupos e entidades que fazem a cultura durante todo o ano. 

Também destaco aqui um projeto da minha enorme felicidade que conseguimos mandar 

como sugestão e o governo municipal foi sensível e retornou a esta casa e virou lei com a 

aprovação de todos os meus colegas vereadores, o projeto 4.381, a Lei 4.381 já sancionada 

ainda no ano passado pelo Prefeito Municipal que institui o IPTU solidário no nosso 

Município. Essa é uma Lei que agora durante todo o ano, esse ano 2018, porque não 

adianta só meus colegas, nós vereadores estarmos aqui propondo e aprovando leis agora 

temos que acompanhar a cobrança, Deivid, no dia a dia para que nós possamos ver esse 

projeto IPTU solidário na sua prática. Claro que nós entendemos que pelo calendário, 

talvez, ele não consiga ser realizado totalmente esse ano, mas certamente esse ano terá uma 

possibilidade de ensinar as entidades, terá uma possibilidade de movimentar e fomentar 

que as entidades possam ir fazendo os seus projetos, credencie no município e que possam 

já ter a etapa de captação para que daí no próximo seguinte ano de IPTU já possam 

aproveitar. É trazendo uma lembrança presente esse projeto pode até 5% do IPTU que cada 

cidadão paga, poder destinar a uma entidade credenciada e aprovada junto ao município de 

Farroupilha. Que poderá ser ela: cultural, esportiva, sem fins lucrativos, obviamente, com 

sede aqui no município. Então, estou imaginando aqui na minha cabeça, ver muitas 

entidades realizando os projetos que “tão” lá engavetados com o dinheiro que é deles de 

alguma forma e devolvendo ao cidadão. A gente sabe que todos os Prefeitos têm a 

prerrogativa de investir o dinheiro do imposto do cidadão. Mas, nada mais justo que eu 

cidadão dizer, olha 5% eu quero que faça tal coisa e carimbado acontecer. Também essa 

sensibilidade que o nosso prefeito municipal teve de enviar esse projeto. Nós confiamos 

muito nele e vamos nos dedicar a cada dia esse ano para passar de entidade em entidade 

ensinando e convidando o nosso município também a auxiliar para que todas as pessoas, as 

entidades, não desperdicem essa grande oportunidade que poderá colocar, nós estamos 

imaginando para o calendário poder valer para o próximo ano até 500 mil reais por ano das 

nossas entidades como prévia. Então eu acredito muito nesse projeto, estou muito feliz 

com a aprovação dele e vamos acompanhar a cada dia, a cada minuto para que ele possa se 

tornar realidade e ajudar muitos e muitos farroupilhenses fazedores de cultura, de esporte e 

de lazer. Queria também fazer uma saudação e de certa forma algumas cobranças. Primeiro 

ao próprio executivo municipal nós indicamos aqui a possibilidade de buscar a volta do 

campeonato municipal de futebol de campo que existia aqui no nosso município ou um 

formato semelhante. Nós sabemos de todos os problemas que no passado aconteceram, 

mas não é por problemas de desordem que nós desistimos de um sonho. Eu vejo no olhar e 

no sorriso de cada jovem que é apaixonado por futebol a necessidade de ter novamente um 

grande campeonato no nosso município. E é dever do nosso município sim, buscar essa 

possibilidade. E é dever Secretaria Municipal de Esportes recém-criada para esse e outros 

fins esportivos. Tirar isso do papel, tirar isso da gaveta. Então, é mais do que dever é um 

compromisso de a secretaria fazer isso. E eu faço aqui, com muita tranquilidade essa 

cobrança do executivo municipal. Também ainda, tive nesse final de semana muitas, 
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inúmeras, ligações do pessoal que mora no bairro industrial por problemas crônicos que 

estão acontecendo, um deles talvez também voltado a Ecofar, que é a limpeza das 

mediações próximas aos trilhos, onde tem uma passarela que dá ligação entre o bairro e as 

mediações que sobem para o bairro Pio X em direção ao centro da cidade. Muitas mães 

passam por ali, muitas mulheres. Nós já trouxemos esse assunto para a Ecofar no ano 

passado, foi feita uma grande limpeza, foi colocado até iluminação, mas, passou-se o 

tempo e hoje está tomado parece uma selva lá aquele local e eu imagino uma mulher 

passando lá altas horas da noite vindo do seu trabalho e chegando muitas vezes com medo 

até a sua residência. Então mais uma vez eu faço essa cobrança aqui, publicamente ao 

pessoal da ECOFAR que faça essa limpeza e periódica, que não seja uma vez só por ano. 

Que a gente não pode ficar dependendo de uma limpeza que seja feita uma vez só por ano 

num lugar tão importante como esse. Também a minha cobrança vai mais uma vez, Senhor 

Presidente Tiago Brunet, a CORSAN do nosso município. “Oh” coisa difícil tá a CORSAN 

da nossa cidade. Peçam para os moradores se vocês têm algum conhecido no bairro 

industrial, como foram os últimos dias daqueles moradores, como foram os últimos dias 

daqueles moradores, daqueles senhores, senhoras, crianças, que tentavam ter o consumo 

básico da vida que é a agua e que pagam por isso. Sem agua, sem informação e não é uma 

vez se eu pudesse fazer uma enquete e vou fazer queria ver quantos bairros da cidade nos 

últimos noventa dias, colega Vereador Toffanin, tiveram o mesmo problema de falta de 

agua. Nós essa Câmara de Vereadores por iniciativa de muitos vereadores aqui, chamaram 

a Corsan aqui, convidaram a Corsan para vir no nosso Município, a Corsan, primeiro disse 

que não, que não, que não, quando veio não deu explicação nenhuma e aí foi para imprensa 

e anunciou uma grande obra que eu não vi até agora. Então está na hora de acabar com isso 

que é uma vergonha com o farroupilhense. Ou a Corsan se ajeita e presta o serviço ou ela 

diz “eu não consigo fazer isso” e que o município busque outra alternativa. Ou faz, ou 

busque outra alternativa. O que não dá é para muitos farroupilhenses terem o mesmo 

problema. Eu me lembro que a primeira discussão aqui do Vereador Tiago era o tema da 

agua e continua o mesmo problema e quem tem conhecidos no bairro industrial, para 

pontuar aqui o problema, perguntem e conversem. O Rodrigo morador conhece muitas 

pessoas de lá. Para confirmar tudo o que eu estou dizendo, é uma vergonha isso acontecer 

na nossa cidade por tudo o que a Corsan arrecada no nosso município, arrecada bem! É um 

dos poucos municípios que a Corsan dá lucro e tira o lucro nosso para investir nos outros 

lugares. Isso está errado. Então eu to fazendo mais uma vez o requerimento nos próximos 

dias nessa casa para que a gente busque forças, Vereador Kiko, e cobre da Corsan, porque 

está extremamente lamentável essa situação. Além do mais eu quero apenas cumprimentar 

a todos os meus colegas vereadores e desejar a todos nós um ano de muitos desafios e que 

nós possamos através do entendimento, da palavra e das discussões dessa casa buscar 

alternativas coerentes, ativas e objetivas para o nosso município que tanto precisa. 

VER.PRES. THIAGO BRUNET: Muito bem Tiago Ilha. Rapidamente aqui fico 

solidário com o Senhor e com a sua manifestação. Porque também assim como o Senhor eu 

recebi inúmeras ligações esse final de semana com crianças, senhor e senhoras que não 

conseguiram tomar banho e nem sequer tomar agua esse final de semana no bairro 

industrial. Dando continuidade ao protocolo desta casa, convido o partido da Rede 

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

VER. ALBERTO MAIOLI: Senhor Presidente antes de mais nada quero te desejar, 

Tiago Brunet, que tenha pleno êxito nesse teu trabalho de conduzir os trabalhos deste 
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poder legislativo. Tenho certeza absoluta que tens competência e capacidade para 

conduzir. Quero também aqui cumprimentar os demais vereadores, meus colegas 

vereadores, Vereadora Eleonora e desejar um pleno sucesso neste ano de 2018 para que 

nós “tivesse” pleno êxito em todas as nossas ações de trabalho. Cumprimentar nosso 

secretario Chefe de Gabinete Adamoli, o Bicca Secretário da Agricultura que sem dúvida 

nenhuma sempre digo que é uma das profissões mais sagradas e queridas do mundo que é 

o que leva a comida na mesa do nosso cidadão brasileiro. Deivid Argenta, do 

Planejamento, que tem que planejar as coisas muito bem planejas para nós darmos 

continuidade a nossa vida, o nosso crescimento bem ordenado. Vandré Fardin, da 

administração, Secretária da Saúde Rosane te dar os parabéns pelo trabalho que vem 

fazendo na secretaria da saúde e eu vi a poucos dias nos meios de comunicação que bem 

breve nós iremos ter em Farroupilha o trabalho de residência, aonde que os médicos se 

formam e vem fazer a residência aqui no município de Farroupilha. Eu acho que é um 

avanço muito importante e é uma coisa benéfica, inclusive para a saúde da nossa cidade e 

da nossa região. Joel que eu não poderia deixar de citar o nome que é um porta voz das 

reinvindicações de diversas secretarias. Vettorazzi que está aqui com nós e não poderia 

deixar de cumprimentar também um “cara” que é um dos mais frequentadores em todas as 

sessões ordinárias e extraordinárias aqui nesta casa que é o senhor Menzen que nos honra 

com a sua presença aqui nesta casa legislativa. Também dar uma saudação muito especial 

desejar muito sucesso a todos os funcionários desta casa que também tenha êxito harmonia 

“que nem” sempre tiveram ano passado para conduzir os trabalhos dos vereadores. Queria 

também dar um agradecimento muito especial ao nosso ex presidente Fabiano Piccoli pelo 

trabalho que tem prestado no ano passado como Presidente desse poder legislativo e a 

serenidade de todos os vereadores, independente de partido, independente de bancada. Eu 

sei que às vezes há algumas discussões, mas é em prol do benefício da nossa comunidade. 

Que aonde se tem as discussões eu tenho certeza que depois nascem as boas luzes. Bom, eu 

gostaria aqui de fazer alguma colocação de que se houve todos os dias nos meios de 

comunicação, nas televisões, de fazer aquela pergunta: que pais você gostaria de ter? Gente 

eles que tem os poderes nas mãos em 15 segundos eu gostaria de dizer, eu também gostaria 

de dizer, que país eu gostaria de ter a liberdade de poder trabalhar e viver que não temos 

mais nesse brasil. E culpado quem é que são será? É os nossos representantes que é uma 

vergonha. A maioria pensa para roubar dinheiro. Quem “está” lá no poder que tem poderes 

de roubar para enriquecer as famílias deles e muitos laranjas para nunca mais precisar 

trabalhar no mundo. No Brasil isso é uma das maiores vergonhas uma desfaça que eles 

façam com a população brasileira. Liberdade de nós trabalhar e viver e só isso que eu 

gostaria de ter. De poder andar nesse mundo com a cabeça erguida e poder olhar nos olhos 

de cada um. Não dá. Tem que sair escondido às vezes por causa da criminalidade, por 

causa da vergonha. E outra coisa ano que vem vamos ter, não, esse ano vamos ter eleição. 

Vamos escolher quem para votar? Falar do meu partido? Não vamos falar do meu partido. 

Que pessoa? Nós temos que falar de pessoas que nos representem com dignidade, com 

carinho, com amor e com respeito. É isso que nós precisaríamos ter nesse Brasil. Mas eu 

falo bravo, mas eu não sou bravo. Pode ficar tranquilo. Também gostaria de cumprimentar 

aquele nosso amigo que foi homenageado, foi primeiro lugar. Que coisa bonita, lá em 

Vacaria. O Anderson de Oliveira, que coisa boa. Tomara que um dia tivesse alguma 

disputa de compositor e eu viesse a participar, nem que fosse o último lugar, mas participar 

que o importante é participar e não é só chegar lá e poder ganhar. Importante também 
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participar. Eu quero falar mais uma coisa que essa semana me aconteceu aqui, que é muito 

importante e que deve estar aqui. Ele é um guri muito esforçado e eu quero te 

cumprimentar, tem um cidadão aqui de Vacaria que ele quer abrir uma cooperativa aqui 

em Farroupilha, mas não é Farroupilha que trava as coisas, é a burocracia de pessoas 

incompetente, às vezes estão dentro dos poderes, da burocracia que tem para instalar uma 

empresa na cidade ou no interior da cidade. Estas são as verdadeiras palhaçadas que 

travam talvez o progresso da cidade, do estado e do Brasil por causa de muita burocracia e 

muitas coisas acontecem sabem por causa de que? De muitas pessoas que são estudas só lá 

na teoria porque prática e conhecimento não tem nada. Eles vão atrás das leis porque são 

concursados e ganham um bom salário, gordo, e não se preocupam com os outros que 

dependem das leis daquele ICMS para poder dar continuidade ao giro de todas as 

atividades que nós precisamos. Bom, eu tenho um requerimento aqui que eu vou ler a 

vocês. O Vereador signatário, após ouvida a Casa, requer a Vossa Excelência que seja 

enviado Votos de Congratulações a Iasmim de Lima de Oliveira da Escola Estadual Carlos 

Fetter, pelo recebimento de uma medalha de ouro na Olimpíada Brasileira de Matemática 

das Escolas Públicas, que premiou estudantes farroupilhenses. O PMDB fez um belo de 

um requerimento, mas somente que eu tenho certeza que não foi a vontade do partido, 

esqueceram de homenagear também está menina que também recebeu uma medalha de 

ouro. Aqui foi homenageado apenas o Micael Moreira e o Matheus Matana da Escola 

Santa Cruz de Nova Milano. Essa menina também recebeu uma medalha de ouro por este 

motivo eu “to” fazendo a complementação, que a Câmara de Vereadores é realmente a 

parabenizar e cumprimentar realmente aqueles que merecem. Eu sem me alongar Senhor 

Presidente quero encerrar esta minha primeira fala. Aqui nós temos um nosso amigo 

Fabiano que também se encontra nesse momento, Feltrin gente muito querida. Antes de 

mais nada muito obrigado Senhor Presidente.  

VER.PRES. THIAGO BRUNET: Colocamos então em votação Requerimento 07/2018 

formulado pelo nosso Vereador Alberto Maioli. Os vereadores que estiverem de acordo 

permaneçam como estão. Aprovados por todos os senhores vereadores subscrito pela 

bancada do PDT, PRB, PT, PSB, PMDB e PP. Muito bem, muito bem então dando 

continuidade ao nosso grande expediente convido o Partido do Movimento Democrático 

Brasileiro. Com a palavra então Vereador Jonas Tomazini. 

VER. JONAS TOMAZINI: Muito boa a todos. Quero cumprimentar inicialmente o 

Presidente desta casa, Vereador Tiago Brunet e ao mesmo tempo, Presidente, que lhe 

cumprimento quero desejar um excelente trabalho no ano legislativo que hoje nós 

iniciamos e estendo este meu cumprimento e o desejo de um profícuo ano a todos os 

colegas vereadores desta casa, para que nós possamos, como já dito por colegas que nos 

antecederam, possamos com o dialogo, com a construção de ideias e até mesmo na 

divergência construir um ano que seja positivo para a comunidade Farroupilhense que é o 

objetivo do trabalho que nós aqui realizamos. Quero cumprimentar os Secretários 

municipais aqui presentes. A Secretária Rosane, os Secretários Deivid, Vandré, Adamoli, 

Bicca que prestigiam essa primeira sessão ordinária do ano. Quero cumprimentar também 

a nossa imprensa que se faz presente, o Jorge do Jornal O Farroupilha, Luiz Carlos Muller 

da rádio spaço, Rodrigo Martins do Farroupilha em Destaque. Cumprimentar o seu 

Menzen, como já dito aqui pelo Vereador Beto Maioli, assíduo frequentador da nossa Casa 

Legislativa. Ao Tiago, ao Jeasé que se fazem aqui presentes. Quero cumprimentar também 

o Fabiano Feltrin, a Ariane Feltrin que estão presentes na nossa sessão e em seus nomes 
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cumprimentar aos membros da diretoria do BOB’s que se fazem presente e dizer que é 

com imensa alegria que Farroupilha e esta casa os recebem nesta noite. Quero agradecer 

também aos meus colegas de bancada, Vereador Arielson, Vereador José Mário, Vereadora 

Eleonora, Vereador Jorge Cenci, pela oportunidade de usar a palavra no grande expediente. 

Na minha primeira manifestação eu quero me referir a uma manifestação que o Prefeito 

Municipal fez recentemente num órgão da imprensa e que como nós estávamos em um 

período em que nós não tínhamos sessões ordinárias nós então hoje estamos nos 

posicionando com relação a algumas palavras ditas pelo Prefeito Municipal naquela 

ocasião. Uma manifestação da bancada que diz o seguinte: “desde 2016 o farroupilhense 

tem uma estrutura nova na área da saúde. O espaço para atendimento de urgência e 

emergência possível depois de muito envolvimento de antigas administrações, as quais, o 

PMDB conduziu e finalizada com recursos do governo Federal. Desde 2016 o 

farroupilhense tem uma estrutura nova na área da saúde com prédio entregue, placa de 

inauguração e muita expectativa formada. Com valores significativos destinados via 

Governo do Estado para a compra de equipamentos e viabilização da unidade. Desde 2016 

o farroupilhense tem uma estrutura nova na área da saúde, mas não pode entrar nela. Ele 

sequer conhece o seu interior. A UPA – Unidade de Pronto Atendimento originalmente 

idealizada como importante alternativa junto ao Hospital São Carlos agoniza erguida longe 

da tradicional casa de saúde da cidade por escolha da atual gestão, do prefeito e sua equipe. 

Apenas para descaracterizar uma versão primeira porque, pasmem, poderia ser creditada ao 

prefeito anterior num jogo de política dos anos 1900 e antigamente. Com esse passo a atual 

gestão criou algo que agora diz impossível de ser gerida na ideia original. Uma UPA com 

custo mensal alto, que é sim, responsabilidade do governo municipal. Sem condições de 

abrir as portas e fazer a manutenção o Prefeito pega uma atribuição completamente sua de 

cuidar da saúde dos farroupilhenses e tenta jogar no colo de partidos que hoje são oposição 

na cidade. O atual prefeito e seus apoiadores governam a mais de cinco anos e o 

compromisso ainda não é deles. Recentemente em entrevista à imprensa disse que como é 

um prédio que foi a oposição que buscou a oposição precisa se preocupar em buscar 

financiamento para funcionar. Lamentando o tom e a postura do Prefeito os Vereadores do 

PMDB reiteram toda a luta que é travada desde o início dos tramites para oferecer este 

espaço aos cidadãos do nosso município. Desde as tratativas com a união até a busca por 

recursos já liberados com apoio irrestrito do Deputado Estadual Álvaro Boessio a oposição 

deixou de lado a política meramente partidária e foi atrás do interesse de Farroupilha. Não 

estamos em ano de eleição local, estamos longe dela. É a nossa saúde que pede união. 

Queremos continuar ajudando, não é hora para ataques, mas de chegarmos a uma decisão 

derradeira sobre o que será feito com esta estrutura que pode auxiliar no tratamento dos 

farroupilhenses. Sabemos, Senhoras e Senhores, que até mesmo depois da manifestação do 

Prefeito houveram outras manifestações colocando, apontando, eventuais utilizações que 

poderiam ser dadas a este prédio. No entanto, a postura do Prefeito Municipal, 

simplesmente jogando essa responsabilidade para quem hoje está na oposição e que 

enquanto governo fez todo esforço para apresentar uma alternativa viável, não é 

responsável. Nós temos diversos documentos que comprovam que a intenção do atual 

governo, era sim, a viabilização desta estrutura de saúde. Nós temos um pedido de 

informação, por exemplo, feito em 2015 que pede um prazo a mais para terminar a 

construção dizendo que este prazo era 24/07/2015. Sabemos que as placas nesse prédio 

foram colocadas no final de 2017. Quem sabe para aparecer alguns nomes que deveriam 
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estar lá? Nós ainda não conseguimos entender qual é realmente a moral de ter uma placa de 

inauguração para algo que não funciona ou que já se tinha intenção de não funcionar. Não 

me parece, Senhores, lógico se tratar política séria desta maneira e nos parece ainda mais 

irresponsável se eximir da responsabilidade que é sua e jogar no colo de outros que 

ajudaram, ajudam e querem continuar ajudando neste processo de viabilização da estrutura 

que quiser venha a ser oferecida para a saúde do nosso município. Por fim, gostaria apenas 

de pedir uma licença para que nós pudéssemos sair um pouquinho do assunto do nosso 

município, embora eu não goste muito de fazer isso e já me manifestei outras vezes porque 

acho que a gente tem representantes, deputados estaduais para tratar dos assuntos do 

estado, temos deputados federais e senadores para tratar dos assuntos da união mas nesta 

semana nós teremos uma importante votação que vai acontecer na Assembleia Legislativa 

do Estado do Rio Grande do Sul que pode viabilizar novamente o nosso estado para os 

próximos anos retirando o Rio Grande do Sul da situação em que ele se encontra hoje. Na 

semana passada nós tivemos uma manifestação de um importante empresário catarinense, 

que é o dono da rede de lojas Havan, manifestando que pelas mãos do governo Sartori ele 

estará ingressando no Rio Grande do Sul, falou em 50 lojas em quase 2 bilhões de reais em 

investimentos e em torno de 10 mil empregos diretos. Pois bem, isso não é suficiente. Nós 

estamos aqui porque nós temos entes políticos, Vereadores, temos aqui população, temos 

aqui representantes do poder executivo municipal e a eles vai o nosso recado, para que nós 

possamos pedir, para que nessa semana os nossos representantes em nível estadual, nossos 

deputados estaduais ajam com responsabilidade na apreciação das matérias que tratam do 

regime de recuperação fiscal que será analisado pela assembleia legislativa. Não é um 

projeto de um governo, é um projeto de estado. É um projeto do Rio Grande do Sul que 

pode devolver a viabilidade do Estado para os gaúchos e para as gaúchas e não para um 

governo e para um governador. É importante que se tenha responsabilidade no 

posicionamento e podem ter a certeza que os nossos deputados serão cobrados pela 

manifestação que farão na assembleia do Rio Grande do Sul nos próximos dias e nós, 

Vereador Beto Maioli, indiretamente seremos cobrados também. Os nossos deputados lá, 

dos nossos partidos, a maneira como eles vão se posicionar vai respingar em nós também. 

Porque nós queremos ou não queremos devolver ao Estado do Rio Grande do Sul a sua 

viabilidade? Nós, enquanto bancada do PMDB, pedimos solidariamente para que é mais 

um momento de nós unirmos forças, quase todas as bancadas ou todas as bancadas aqui 

tem representantes na assembleia legislativa. Vale a pena que a gente coloque a nossa 

posição. Claro o voto, ele é de decisão do deputado ou da deputada que vai decidir. Mas 

quem sabe a nossa ligação o nosso contato pode contribuir para que ele saia de um 

momento de decisão ou até reverta o seu posicionamento no sentido de apoiar esses tão 

importantes projetos que serão votados a partir de amanhã provavelmente dependente do 

rito da assembleia. Lembrando que o que for decidido lá pode e vai impactar também nas 

finanças do município. Porque se nós tivermos um estado saudável isso significa mais 

recursos e recursos em dia para o município. Se nós tivermos um estado que vem cada vez 

com mais dificuldades embora tenha espasmos de recuperação nós teremos dificuldade de 

honrar até mesmo os compromissos com a saúde, com a educação, com o repasse de 

impostos para o município, para os 497 municípios do Estado. Muito obrigado a todos pela 

atenção, era isso Senhor Presidente.  

VER.PRES. THIAGO BRUNET: Muito bem, então antes de passar ao espaço destinado 

ao pequeno expediente eu gostaria aqui de pedir licença para os líderes se me permitirem 
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para que a gente quebre o protocolo da casa por alguns instantes. Tenho autorização dos 

líderes? Muito bem, é por uma questão nobre é porque se faz presente nesta casa Senhor 

Marcelo Fahel, assim como, Larissa Ferreira. Os dois são importantes cidadãos que viajam 

este Brasil inteiro em prol dos empresários locais e dos empresários do Brasil inteiro. São 

representantes, Senhor Marcelo Fahel diretor geral da rede BOB’s do Brasil e a Senhora 

Larissa Ferreira gerente da região sul da rede BOB’s. Gostaria aqui de me manifestar e 

parabenizar o Senhor Fabiano Feltrin, a Senhora Ariane Laura dos Santos Feltrin, bem 

como, nosso colega Vereador Tadeu Salib dos Santos, pela visão empresarial que tem, pela 

coragem que tem em investir num país onde muitas vezes para que você coloque a sua 

ideia em prática você vai no banco e pega dinheiro aos mais impostos mais altos do mundo 

e quando “tá” tudo pronto tu vai lá “bota” o teu negócio a funcionar e quando tu acha que 

passou tudo tu vai pagar os impostos mais altos do mundo. Então, parabéns pela coragem. 

Sucesso neste novo empreendimento e tenho a notícia já de que a rede na primeira semana 

já foi um sucesso com altas vendas e é o que deseja este vereador e hoje presidente desta 

casa a todos vocês que tem a coragem de empreender na nossa região e sem dúvida 

nenhuma no nosso Município. Parabéns. Vou dar aqui uma ideia então para que o 

Vereador Kiko Paese “aí” faça a sua fala na tribuna e que possa homenagear a quem 

interessar possa neste momento. Muito obrigado. Era isso. O Senhor vai ter cinco minutos 

para que faça a sua fala Senhor Vereador. 

VER JOSUÉ PAESE FILHO: Obrigado Senhor Presidente Tiago por quebrar o 

protocolo da casa que tem regras, mas é num, uma coisa muito especial. Nesta noite 

estamos aqui com pessoas empreendedores que não se assustam, “que nem” o Senhor falou 

Presidente, da crise que nós vivemos no país hoje, com a crise financeira e política. Mas, 

tem empresários que tem a coragem e uma visão “né” que muitas vezes na crise que a 

gente busca o sucesso. Quero fazer aqui em primeira mão, o primeiro Requerimento 

02/2018. O Vereador signatário, após ouvida a Casa, requer a Vossa Excelência que seja 

enviado Votos de Congratulações ao Grupo Feltrin aos cuidados dos Sócios Diretores da 

Bob’s; Fabiano Feltrin, Ariane Laura Feltrin e Tadeu Salib dos Santos (meu colega de 

bancada), pela inauguração da loja no Shopping Iguatemi, esta que é a maior e mais 

moderna da rede no país. Além disso, conta com uma equipe que é considerada a melhor e 

mais preparada em 65 anos de Bob’s. Através deste nosso reconhecimento e nossos 

cumprimentos a vocês, seus funcionários e colaboradores. Quero aqui, antes de colocar em 

votação, Senhor Presidente, de cumprimentar e para nós é uma grande satisfação nesta casa 

e com certeza que todos os Farroupilhenses, receber pessoas como o Marcelo Fahel, diretor 

geral do BOB’s do Brasil obrigado pela sua presença. A Senhorita Larissa Ferreira, gerente 

da região sul, obrigado pela sua presença e meus cumprimentos Ariane Laura dos Santos 

Feltrin franqueada BOB’s Iguatemi Caxias, parabéns e ao nosso amigo particular Fabiano 

Feltrin e Tadeu Salib dos Santos franqueados rede BOB’s. É com muita satisfação que eu 

ocupo essa tribuna para fazer esse reconhecimento aos Senhores “né”. E como já falei o 

empreendimento com certeza, não tenho nem ideia, mas de altos custos, com coragem e 

com visão “né” que nem dizia o nosso inesquecível e eterno Avelino Maggioni “pessoas 

que enxergam as coisas para daqui a 20, 30 anos” Maggioni pensava assim. E você 

Fabiano parabéns mais uma vez não pensou em crise, pensem no sucesso e Farroupilha, 

está instalado em Caxias do Sul, mas Farroupilha também está de parabéns, porque são 

gente nossa, daqui que trouxe para a nossa região este empreendimento fantástico e já vou 

dizer aqui aos senhores e a maioria já sabe pela entrevista do Fabiano e do Jan  que já está 
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abrindo um em Bento Goncalves. Estamos torcendo que a nossa cidade também seja 

beneficiada, privilegiada com o BOB’s aqui em Farroupilha. Parabéns e muito obrigado. 

Se o Senhor me permitir Senhor Presidente, gostaria aproveitando aqui nesta tribuna de dar 

uma parte se alguém quiser se manifestar “né” eu lhe cedo uma parte então. Obrigado. 

VER.PRES. THIAGO BRUNET: A parte então Vereador Tadeu Salib dos Santos. 

VER. TADEU SALIB DOS SANTOS: Senhor Presidente, estamos sem o som, agora ok. 

Senhor Presidente e demais Vereadores, Vereadora Dr. Eleonora a minha manifestação é 

muito rápida até porque primeiro eu quero agradecer a Vossa Excelência por abrir este 

espaço hoje e podermos aqui nos referir a uma empresa que vem aí com o sucesso 

garantido. Quero lhe dizer e justificar isso porque. Primeiro também falar ao Senhor 

Marcelo e a Larissa, essa menina que é a franqueada e que é essa incansável trabalhadora 

dos últimos 90 dias eu a conheço desde que nasci. E eu confio nela como um grande amigo 

antes de pai. Porque o retorno que eu tenho dela é numa manifestação onde nós tínhamos 

treinadores lá no último treino que nós precisávamos executar onde tivemos manifestações 

da seguinte forma: muito obrigado por nos oportunizar a ter uma vida digna e ter um 

emprego, muito obrigado. E com os olhos cheios de lágrimas agradeciam 

fundamentalmente a Ariane pelo carinho daquela que eu sei que é mãe. Então isso para 

mim já foi uma razão do sucesso do BOB’s e a segunda que a tua maior riqueza hoje dá 

orgulho ao babá que cuida dela. Tanto quanto tu ama ela, eu amo ela. O sucesso do BOB’s 

vai recompensar toda essa parte em que tu teve que abrir mão da maior riqueza, que eu sei 

que é para ti que se chama Liza e que é o nome da empresa que iniciou as atividades. Liza 

alimentos, enfim. É esta a razão social em Caxias do Sul do BOB’s Iguatemi. Chama-se 

Liza o primeiro nome. Obrigado minha filha pela tua existência e por me dar o que eu 

nunca imaginei que um fruto meu pudesse dar. Eu te amo muito. Obrigado.  

VER. JOSUÉ PAESE FILHO: Se mais algum quiser se manifestar. 

VER.PRES. TIAGO BRUNET: Com a palavra o Vereador Arielson Arsego. 

VER. ARIELSON ARSEGO: Senhor Presidente, Senhores Vereadores e com a emoção 

tomando conta com as palavras do nosso colega Vereador Tadeu, que eu disse para ele, 

vou repetir aqui se eu tivesse metade da calma dele eu ia viver 200 anos. Mas, em nome da 

bancada do PMDB nós gostaríamos aqui de parabenizar e agradecer ao diretor presidente 

da rede BOB’s o Marcelo, a gerente da região Sul a Larissa e através, nós não podemos 

esquecer do Grupo Feltrin, que foi, pelo o que a gente viu os primeiros contatos, mas a 

franqueada da rede BOB’s em Caxias a Ariane Laura dos Santos Feltrin, franqueado da 

rede BOB’s aqui, o Fabiano Feltrin e o Tadeu Salib dos Santos, nosso colega. E dizer que, 

Vereador KIKO, mesmo ela estando em Caxias do Sul com certeza nós teremos lá na rede 

BOB’s funcionários de Farroupilha. Mesmo não estando aqui em Farroupilha nós teremos 

o resultado desta empresa e os lucros dela, sim, porque nenhum empresário tem o seu 

empreendimento se não tiver o seu lucro também. E é assim mesmo, tem que ser. Porque 

também faz o seu investimento. E estes lucros poderão ser investidos sim em Farroupilha. 

Portanto com a vinda desta empresa para a região todos saem ganhando. Não importa se 

está em Caxias ou Porto Alegre, mas importa que são pessoas nossas. Que são 

farroupilhenses. Que são pessoas que estão trabalhando praticamente ligados a Farroupilha. 

Uma empresa que está, eu vou dizer assim, é mais fácil nós irmos a Caxias do Sul do que 

lá entre os bairros eles poderem ir, se locomover entre os bairros. E a gente tem a 

satisfação então, do maior bairro de Farroupilha estar instalado a rede BOB’s. É que o 

nosso bairro de Caxias do Sul. Então dizer também que é um orgulho para nós, Fabiano, e 
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por isso nós tínhamos investimentos em Farroupilha no desenvolvimento de Farroupilha na 

geração de emprego e de renda, porque nós tínhamos um vice-prefeito com visão. Nós 

tínhamos um vice-prefeito com interesse no crescimento do nosso município. Por isso as 

administrações ou a administração do PMDB e PP foram boas e teve o crescimento. 

Colocaram Farroupilha no 12º, 19º lugar do Estado do Rio Grande do Sul. Mesmo uma 

cidade só com 70 mil habitantes, mas no patamar que estava o município de Farroupilha. 

Então agradecer, Ariane, eu não tenho dúvida nenhuma de que vocês farão um sucesso. E o 

Marcelo vai ter, com certeza, os olhares desta de Caxias para o mundo quem sabe. Então 

agradecer vocês e desejar aqui o sucesso “né” para o Grupo Feltrin nós só desejamos mais 

trabalho. Porque sucesso já tem. E o sucesso ele só vem antes do trabalho só no dicionário. 

Então o que a gente ouve sempre. Então bom trabalho para vocês! Que vocês possam ter 

durante a estada nesta empresa tudo de bom e com o nome da filha ou da neta elevado aos 

quatro cantos. Obrigado (inaudível).  

VER. PRES. THIAGO BRUNET: Algum vereador que deseja se manifestar. 

VER. JOSUÉ PAESE FILHO: O Vereador Tiago. 

VER.PRES. THIAGO BRUNET: Com a palavra Vereador Tiago Ilha. 

VER. TIAGO ILHA: Obrigado Senhor Presidente. Parabéns pela proposição. 

Cumprimento aqui ao pessoal do BOB’s em especial aos nossos empreendedores aqui do 

nosso município. Fabiano há algum tempo já divide comigo e eu agradeço algumas ideias e 

ele sabe que a gente gosta muito de ideias e ainda bem as criativas como o Fabiano tem 

muitas. E eu vejo no brilho do Fabiano muitas coisas que ele pensa não só para a nossa 

cidade como para a nossa região. Eu acho que é importante o empreendedor tem que 

pensar no avanço da nossa cidade. O empreendedor é uma engrenagem importante no 

avanço de qualquer comunidade. E eu vejo sempre isso nos teus olhos viu Fabiano então 

você tá de parabéns. Mas aqui eu queria fazer um parêntese e hoje dar os parabéns a nova 

empreendedora do momento, Ariane, olha aí Tadeu hein?! Que momento especial de estar 

neste desafio e o prestígio que vocês estão tendo que está aqui a direção principal da rede 

brindando esta casa. Por isso que o Presidente também abriu aqui uma exceção aos 

comentários e nós nos sentimos muito honrados de ter o senhor aqui na nossa cidade e 

trazer o olhar da sua rede aqui para a nossa região. É importante. Eu sempre digo que antes 

de sermos do mundo temos que ser regional e quando nós pensamos de forma regional nós 

estamos pensando em Farroupilha. Porque indiretamente sempre vai colaborar, haja visto 

que a nossa cidade é muito próxima a Caxias do Sul e ela é o centro de toda a nossa região. 

Então uma rede importante como está vindo vai servir muitos clientes de Farroupilha que 

costumam aos seus finais de semana como frisou o Arielson a ir ao Shopping Iguatemi. 

Talvez é o principal divertimento de muitos farroupilhenses e tenho certeza que o pessoal 

vai aprovar. Ainda não conheci e estou curioso para ir até as instalações. Então está 

bancada, este vereador, gostaria de dar os parabéns, as boas vindas, e sucesso neste novo 

empreendimento. Era isso, obrigado pela parte Vereador. 

VER. PRES. THIAGO BRUNET: Com a palavra Vereador Sandro, Beto Maioli. 

VER. ALBERTO MAIOLI: Bem rápido Senhor Presidente. Tadeu, certamente algumas 

lagrimas que vem da vertente, do que seria uma vertente dos olhos da gente, seria aquelas 

lágrimas de contentamento e não de tristeza. São aquelas lágrimas que fazem o coroamento 

de uma alegria inesquecível. Eu aqui apenas quero dizer, desejar muito sucesso para todos 

vocês. A gente conhece muito bem o Fabiano que tenha êxito e que a paz sempre em 
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harmonia em todo o seu empreendimento. Que essa empresa tenha vida longa e muito 

sucesso. Era só isso aí. E muito obrigado por ter vindo aqui nesta casa. 

VER.PRES. THIAGO BRUNET: Com a palavra Vereador Fabiano Piccoli. 

VER. FABIANO PICCOLI: Obrigado Senhor Presidente. Rapidamente também só uma 

saudação. Parabenizar pelo empreendedorismo da Ariane, do Fabiano, do Tadeu. 

Agradecer a presença dos representantes da BOB’s na nossa cidade e acredito também 

como o Vereador Tiago Ilha comentou, nós temos que ter um olhar de região. Um olhar de 

Estado. Porque os tributos que vocês vão pagar lá em Caxias eles vão cair nos cofres do 

estado e vão ajudar a tapar os buracos. É um dinheiro que vai vir para nosso hospital. 

Então nós temos que ter um olhar para o mundo e que esse olhar que o Senhor está tendo 

aqui na nossa região que seja o olhar para trazer novos negócios também para a nossa 

região. Nós sabemos que o mundo dos negócios Fabiano, ele é feito dos contatos e também 

de oportunidades. Que o Senhor tenha visto na nossa região bela oportunidades para trazer 

novos negócios para Farroupilha. Muito sucesso a rede e que vocês consigam bater todas 

as metas. Que elas são, os franqueadores são bastante exigentes, mas com muito trabalho, 

muito suor, muita dedicação se chega lá e consegue superar os resultados que são 

solicitados. Parabéns. 

VER.PRES. THIAGO BRUNET: Com a palavra Vereador Sandro Trevisan. 

VER. SANDRO TREVISAN: Obrigado Senhor Presidente. Queria primeiramente dar um 

boa noite a todos os Vereadores ao público depois eu expresso. Dar, parabenizar então a 

Ariane, Fabiano Feltrin, os dirigentes do BOB’s e dizer que sim, compartilho sim, com 

essa ideia porque eu acho que a região ela é, ela é muito importante. Porque assim a gente 

já ouviu, viu também, ano passado a questão da dificuldade financeira que se encontrou 

Caxias do Sul e esse reflexo queira ou não atinge Farroupilha. Então é muito importante, 

sim, que Caxias do Sul, bem isso, trás reflexos importantes. Quem sabe no momento 

posterior caiba uma também aqui em Farroupilha “né”? Pode ser que aconteça, então isso 

também seria interessante. O desenvolvimento da região é extremamente importante. Se 

Farroupilha quer crescer ela precisa que toda a região cresça junto. Farroupilha não 

consegue crescer sozinha. Pode até acontecer isso, mas eu acho muito mais difícil. Então 

parabéns pelo empreendimento e Farroupilha está sendo beneficiada também. Muito 

obrigado Senhor Presidente e era isso. 

VER.PRES. THIAGO BRUNET: Com a palavra o Vereador Raul Herpich.  

VER. RAUL HERPICH: Senhor Presidente aproveitar a oportunidade também de 

comentar. Eu começaria pelo lado inverso eu começo pelo Fabiano que é o mentor e 

construtor de todo esse empreendimento que está chegando aqui na nossa região. No ano 

passado, eu não me lembro bem em que época foi, eu não sei se o Marcelo estava presente, 

mas você trouxe o pessoal no almoço da CICS e lá apresentou então naquela oportunidade 

a ideia deste projeto que hoje se torna realidade. Muito feliz no sábado quando eu estive lá 

no shopping, apesar de eu não ter feito a refeição lá, mas fiquei muito assim com 

humildade lá estava o seu Fabiano levando a bandeja a Ariane lá com a sua toca lá 

preparando a bandeja. “Bah” achei isso muito legal, muito bacana. Porque é uma coisa de 

vocês. Vocês estão investindo nisso e vocês é a linha de frente como se diz. Cumprimentar 

o Marcelo, a Larissa, o Tadeu e afinal todos por este investindo vindo para a nossa região e 

capitaneado por gente da nossa cidade. Um abraço Fabiano. Parabéns Ariane. Parabéns 

Tadeu. Porque mesmo sendo em Caxias do Sul, mas a iniciativa é aqui de Farroupilha. Um 

abraço ao Marcelo e a Larissa também por acreditarem nesse projeto. Muito obrigado. 
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VER. JOSUÉ PAESE FILHO: Obrigado a todos os Vereadores então que se 

manifestaram e para encerrar eu não sabia Tadeu que a razão social leva o nome da tua 

neta “né”, Larissa né? Então sucesso para ela no empreendimento e muita Saúde Fabiano, 

Ariane, muita saúde né?  E dizer que eu não falei aqui, mas eu me lembrei agora Tadeu que 

você me fez um convite no que baixar um pouquinho a poeira agora para ir no BOB’s em 

Caxias tomar um chope, que é o único BOB’s que serve chope então a promessa “né” nós 

vamos lá. Semana que vem se der nós vamos dar uma passadinha lá. Então obrigado mais 

uma vez a todos e mais uma vez já que quebramos o protocolo uma salva de palmas para 

esta equipe maravilhosa. (PALMAS) Obrigado Senhor Presidente. 

VER.PRES. THIAGO BRUNET: Bem, “hum” dando seguimento então em épocas de 

crise a quem vende, há quem chore e há quem vende lenço. Parabéns mais uma vez a 

equipe toda por vender este lenço tão maravilhoso para a nossa região. Isso que aconteceu 

agora eu fico muito contente porque é a minha cara “viu”, é quebrar protocolo. Nós não 

podemos dar seguimento sempre da mesma forma gente, o mundo é muito dinâmico a 

política é muito dinâmica e as coisas acontecem sempre de forma muito rápida a qual a 

gente tem que ter a liberdade para muitas vezes fazer alguma coisa diferente. Assim como 

vocês estão fazendo coisas diferentes com uma visão de futuro maravilhosa para a nossa 

região. Parabéns. Convido a todos então, aqui, para que se possam vir até aqui na frente 

para a gente tirar uma foto. Vou dar uma lembrancinha e um oficio de congratulação a 

cada um. Ao Tadeu... só um minutinho, Senhores Vereadores podem ficar aqui por favor, 

mas eu me esqueci do principal que é votar o Requerimento. Então aqui rapidinho, fiquem 

aí, fiquem aí, por favor fiquem aí. Então, “boto” em votação então o Requerimento 

02/2018 formulado pelo Vereador Josué Paese Filho. Os vereadores que estiverem de 

acordo permaneçam como estão. Aprovado por todos os Senhores Vereadores. 

Encaminhamento de votação então Josué Paese Filho. 

VER JOSUÉ PAESE FILHO: Muito obrigado, alô. Obrigado Senhor Presidente só por 

encaminhamento para dizer que o Tadeu não assinou este Requerimento porque ele é sócio 

da empresa. Então o PP assinou só o Josué Paese Filho. Obrigado. 

VER.PRES. THIAGO BRUNET: Subscrito por todos os Senhores Vereadores. 

(Conversas inaudíveis) 

PRES. THIAGO BRUNET: Dando seguimento então aos trabalhos desta casa passamos 

ao espaço destinado ao pequeno expediente.  

PEQUENO EXPEDIENTE 

VER.PRES. THIAGO BRUNET: A palavra está à disposição dos Vereadores. Com a 

palavra o Vereador Jonas Tomazini. 

VER. JONAS TOMAZINI: Senhor Presidente e demais Vereadores depois deste 

momento bastante festivo e importante que nós tivemos eu gostaria de apresentar então 

alguns requerimentos. Nós tivemos durante o nosso período de recesso, nós estávamos de 

recesso das questões da Câmara, mas nós somos Vereadores todo o tempo. Então eu 

gostaria de encaminhar aqui alguns Requerimentos que foram solicitações da comunidade 

encaminhada nestes últimos dias para que sejam enviados, se com a concordância dos 

demais Vereadores, para o executivo municipal. Como são todos de melhoria Presidente eu 

gostaria inclusive de pedir permissão para que eu possa ler e depois votarmos em um bloco 

caso haja a sua concordância. Então o Requerimento 03/2018: O Vereador signatário, após 
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ouvida a Casa, requer à Vossa Excelência, que seja enviado ao poder executivo para que 

realize a colocação de placas de nomes de ruas, manutenção da via e verificação das 

proteções das bocas de lobo existentes na Rua Lucindo Lodi, no Bairro Monte Verde. 

Então junto com o que está sendo lido está sendo passado então aqui na nossa apresentação 

a situação que nós temos em alguns casos lá nessa rua que nós estamos relatando. Então 

aqui são alguns pedidos que a gente faz, tanto na identificação das ruas, a questão da 

manutenção da própria rua e também as bocas de lobo que estão lá sem proteção, sem o 

devido cuidado e podendo até ocasionar acidentes para as pessoas que estão passando neste 

local. Prossigo então com o Requerimento (inaudível), Requerimento 04/2018: O Vereador 

signatário, após ouvida a Casa, requer à Vossa Excelência, que seja enviado ao poder 

executivo para que realize manutenção na Rua Brasília no Bairro Bela Vista. Este é um 

pedaço da rua Brasília para que vocês possam verificar e percebam Senhoras e Senhores 

colegas Vereadores que realmente a situação lá não está boa né?. A trafegabilidade “aí” 

está comprometida e nós precisamos então, sabemos que é um local um declive aí tem uma 

dificuldade um pouco maior, mas segundo os moradores que nos fizeram a solicitação já 

tem muito tempo que não fizeram a manutenção do local. E é claro, sem a manutenção a 

gente vai piorar muito as condições de trafegabilidade deste endereço. O Requerimento 

05/2018: O Vereador signatário, após ouvida a Casa, requer à Vossa Excelência, que seja 

enviado ao poder executivo para que realize troca de lâmpada na Rua Paim Filho- 

referência nº 1010 – Bairro Imigrante. Aqui as imagens não vão mostrar muito porque na 

verdade é a visão que se tem lá á noite “né” dessa escuridão em função de que a gente tem 

bem mais do que um poste de luz nessa proximidade deste endereço da Paim Filho número 

1010 sem funcionar. Então a gente vê apenas algumas imagens fantasmagóricas e é porque 

realmente é como está a situação naquele local e nós pedimos então providencias com 

relação a esse. Por fim Requerimento 06/2018: O Vereador signatário, após ouvida a Casa, 

requer à Vossa Excelência, que seja enviado ao poder executivo para que realize 

manutenção na iluminação na Rua Orlando Victor Varaschini- referência nº 771- Bairro 

Monte Verde. Aqui também tem uma imagem. Eu acho que esse braço caiu ali e além de 

não estar funcionando agora ficou então nessa situação quando encaminhada pela 

moradora. São todas situações não tão difíceis, das quais eu quero inclusive agradecer aos 

moradores que nos encaminharam essas situações e nos procuraram como seus 

representantes para que nós pudéssemos apresentar na data de hoje nesta Casa Legislativa. 

Então Senhor Presidente eu peço que o Senhor coloque em votação os Requerimentos 03, 

04, 05 e 06. 

VER.PRES. THIAGO BRUNET: Colocado em votação então o Requerimento número 

03, 04, 05 e 06 de 2018 formulado pelo Vereador Jonas Tomazini. Os Vereadores que 

estiverem de acordo permaneçam como estão. Aprovado por todos os Senhores 

Vereadores. 

VER. JONAS TOMAZINI: Muito Obrigado Senhor Presidente e aos demais Vereadores 

pela aprovação dos Requerimentos. Peço um esforço principalmente pelos Vereadores 

ligados ao governo para que a gente possa ter atendidas essas solicitações que não são 

minhas, mas sim da comunidade farroupilhense. Era isso e muito obrigado Senhor 

Presidente. 

VER.PRES. THIAGO BRUNET: Palavra está à disposição dos Senhores Vereadores. 

Com a palavra Vereadora Eleonora Broilo. 
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VER. ELEONORA BROILO: Bom, em primeiro lugar boa noite Presidente “né”. Quero 

parabeniza-lo. Como Vereador e agora ocupando o cargo de Presidência e acho que o 

Senhor começou muito bem “né” esse ano de 2018. Quero desejar um feliz 2018 a todos os 

colegas “né” que esse ano de 2018, nessa Câmara Legislativa a gente se preocupe bastante 

com os problemas da comunidade e menos com os nossos problemas pessoais. Boa noite 

as autoridades presentes já mencionadas anteriormente nossos jornalistas e nossos 

funcionários. Senhoras e Senhores, bem então basicamente eu quero solicitar que a Frente 

Parlamentar pela Saúde Animal possa marcar uma visita ao novo abrigo “né”. Eu acho que 

como nós temos que fazer uma, que é nossa obrigação nós visitarmos esse abrigo e ver o 

andamento dele. Eu acho que durante um ano nós nos preocupamos, nós estudamos, nós 

fizemos o código, nós contribuímos muito eu acho que para a própria prefeitura para poder 

efetuar leis, até legislar sobre algumas condições referentes a saúde animal e acho que 

nosso código ajudou muito sobre isso. Então nada mais justo “né”, que nós façamos uma 

visita nesse novo abrigo até para vermos como esses 176 animais que foram transferidos da 

ong estão abrigados. Como foi o encaminhamento, como eles estão sendo tratados... eu 

gostaria de até de saber a opinião dos meus colegas “né” da Frente sobre isso. Vamos fazer 

a visita? Vamos marcar então? O que os Senhores acham? Sim? Então tá. Então podemos 

marcar para quando? Para semana que vem? Marcamos para semana que vem? Não, 

semana que vem não dá. Semana que vem é feriadão e eu não vou estar aí. 

VER.PRES. THIAGO BRUNET: Eu acho que daqui a pouco ao final do... 

VER. ELEONORA BROILO: Da outra semana, outra semana... 

PRES. THIAGO BRUNET: Eu não faço parte da, da, da... comissão, mas eu acho para a 

gente não ficar conversando aqui eu digo Dr. Eleonora... 

VER. ELEONORA BROILO: “Tá”. 

VER.PRES. THIAGO BRUNET: ... vocês conversam. 

VER. ELEONORA BROILO: Está a gente marca então. Mas em princípio era isso, 

muito obrigado. 

PRES. TIAGO BRUNET: A palavra está à disposição dos Senhores Vereadores. Com a 

palavra Vereador Fabiano Piccoli. 

VER. FABIANO PICCOLI: Obrigado Senhor Presidente. Não vou saudar novamente as 

pessoas, mas queria saudar os amigos que estão presentes aqui Mikael, Joel, a dupla de 

Paulinho, que vieram prestigiar o colega de partido no seu primeiro dia como Presidente. 

Sejam bem-vindos. Eu queria então Presidente ler o Requerimento número 08, o qual eu já 

fiz menção durante o uso da tribuna, mas ele diz o seguinte: O vereador signatário solicita 

a anuência dos demais pares para encaminhar ao Diretor Geral do DAER, o Senhor 

Rogério Brasil Uberti, solicitação para que a lombada eletrônica que está sendo instalada 

próximo às empresas Tramontina e Shopping Outlet Tieppo, no sentido Caxias do Sul – 

Bento Gonçalves, seja deslocada para as proximidades do km 61 da RS 122, próximo à 

empresa Soprano Utilidades, onde existe um retorno muito perigoso, cujo número de 

acidentes é um dos maiores do Estado do Rio Grande do Sul. Então Senhor Presidente eu 

gostaria que o Senhor colocasse em votação, depois eu sigo a fala. 

VER.PRES. THIAGO BRUNET: Coloco em votação então o Requerimento 08/2018 

formulado pelo Vereador Fabiano André Piccoli. Os Vereadores que estiverem... 

VER. JORGE CENCI: Encaminhamento.  

VER.PRES. THIAGO BRUNET: Encaminhamento de votação Vereador... me ajuda aí. 

VER. JORGE CENCI: Jorge Cenci. 
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VER.PRES. THIAGO BRUNET: Jorge Cenci. Muito obrigado. 

VER. JORGE CENCI: Boa noite a todos... 

VER.PRES. THIAGO BRUNET: Estou meio nervoso... 

VER. JORGE CENCI: Senhor Presidente depois eu lhe saúdo mais, em si eu me coloco 

também e concordo contigo Piccoli, em si, tendo em vista que em reuniões junto ao DAER 

o nosso Deputado presente, Deputado Álvaro Boessio, nós fizemos essa solicitação. Estou 

bem lembrado que nós fizemos a solicitação da onde estava localizada essa lombada 

eletrônica que ela fosse com a instalação das sinaleiras, fosse remanejada junto à antiga 

banca do Nelson, a Faster, aquela região onde existe a Soprano hoje. E aproveito também, 

que é uma grande reinvindicação da comunidade do bairro Monte Pasqual e do bairro 

Centenário também. Tendo em vista a grande dificuldade que eles têm de fazer o contorno 

aí dos bairros. Só para contribuir a gente vota favoravelmente e se soma a esta questão e 

me comprometo a estar junto da a este requerimento e tentar envolver Deputado Álvaro 

Boessio e outros Deputados se for o caso e irmos juntos ao DAER para que essa solicitação 

feita anteriormente ela seja cumprida porque é uma necessidade e uma reinvindicação da 

sociedade. Obrigado Senhor Presidente. 

VER.PRES. THIAGO BRUNET: Com a palavra Vereador Aldir Toffanin. 

Encaminhamento de votação. 

VER. ALDIR TOFFANIN: Senhor Presidente, Senhores Vereadores, apenas para 

contribuir se não me falhe a memória já teve um requerimento nesse sentido Vereadores 

Odair e o Sandro e também teve já uma conversa dos Vereadores Kiko e Tadeu com o 

Pedro né? Até uma promessa que seria colocado lá uma sinaleira, um redutor de 

velocidade, melhor... Só para contribuir isso aí. Me coloco a disposição e voto favorável a 

esse requerimento. Era isso Senhor Presidente. 

VER.PRES. THIAGO BRUNET: Então os Vereadores que votarem a favor permaneçam 

como estão.  

VER. JOSUÉ PAESE FILHO: Encaminhamento. 

VER.PRES. TIAGO BRUNET: Encaminhamento Kiko Paese. 

VER. JOSUÉ PAESE FILHO: Só para deixar... (inaudível)  

VER.PRES. THIAGO BRUNET: Passa o microfone do Tadeu por favor. 

VER. JOSUÉ PAESE FILHO: Alo... alo... alo.... Agora sim. Nós subscrevemos Fabiano 

o requerimento e realmente nós... não está gravando não? Alo. Alo. “Tá” né?!  

VER.PRES. THIAGO BRUNET: Tá. 

VER. JOSUÉ PAESE FILHO: Subscrevemos a bancada do PP. Vereador Toffanin, 

falamos com o Secretario Pedro Westphalen deste encaminhamento. Eu também não vejo a 

necessidade aqui na Tramontina e sim lá na entrada do Centenário e Monte Pasqual. 

Também estou à disposição se for a Porto Alegre para discutir esse assunto antes que eles 

coloquem definitivamente. Obrigado. 

VER.PRES. THIAGO BRUNET: Então aprovados aí por todos os Senhores Vereadores. 

Subscrito pela bancada do PP, PMDB, PDT, REDE, PRB e PSB. Com a palavra então o 

Vereador Fabiano Piccoli. 

VER. FABIANO PICCOLI: Concluindo Senhor Presidente, o nosso Secretário executivo 

me lembrou durante a minha fala na tribuna mas acabei ficando sem tempo e também 

havia esquecido, para ser bem sincero, convidar a todos os senhores se não tiveram a 

oportunidade de dar uma olhada no Memorial Lidovino Fanton que agora sim ele está 

completo. Na última sessão do ano ele não estava 100% completo. Foi uma forma de nós 
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lembrarmos a história do político farroupilhense que nos doou o seu nome para esta Casa 

Legislativa. Por enquanto era isso senhor Presidente. Obrigado. 

VER.PRES. THIAGO BRUNET: Com a palavra o Vereador Sandro Trevisan. 

VER. SANDRO TREVISAN: Obrigado Senhor Presidente, eu queria então agora de 

maneira oficial, com um pouco mais de tempo, parabenizar o trabalho feito pelo nosso ex-

presidente Fabiano Piccoli que presidiu a Casa Legislativa no ano de 2017 e saudar o nosso 

novo Presidente Tiago, Tiago Brunet e dizer que eu espero que seja um ano extremamente 

produtivo e que consiga resolver os problemas dessa Casa. Gostaria também de, na 

oportunidade, cumprimentar o público presente e as pessoas que se encontram nessa casa. 

A respeito do que foi comentado primeiro sobre as emendas parlamentares que foram os 

vereadores dessa Casa, alguns não todos, para Brasília captar. Eu queria dizer que não 

pude ir e sim que nós na verdade vamos atrás do nosso Deputado e sim já fizemos isso faz 

um tempo e continuamos na cobrança para que contribua com emendas. A gente tem, o 

que eu posso dizer que é prazer, porque o nosso Deputado mandou mais de 05 milhões. É o 

recordista e isso não é nenhum mérito eu acho que é obrigação. O dinheiro não é deles. 

Eles têm a obrigação de mandar emendas. Não tem nada de tão extraordinário, mas esse 

intuito eu posso dizer que sim, manda para cá e nós estamos sim na cobrança do nosso 

Deputado para que e nossos Deputados, para que enviem o quanto antes possível e puder 

mandar essas emendas que são extremamente necessárias. Então eu queria só deixar 

registrado o cumprimento ao nosso ex-presidente ao nosso Presidente atual. Dizer a todos 

os Senhores Vereadores também que estamos iniciando um novo ano e desejar a todos 

vocês um feliz 2018 com discussões calorosas que são de praxe, né?  Muito obrigado 

Senhor Presidente e era isso que eu tinha para essa noite. 

VER PRES. THIAGO BRUNET: Muito obrigado Sandro Trevisan. A palavra então 

continua à disposição dos Senhores Vereadores. Com a palavra o Vereador Mário Bellaver. 

VER. JOSÉ MÁRIO BELLAVER: Senhor Presidente, colegas Vereadores uma 

saudação a colega Vereadora Eleonora, eu quero primeiramente Senhor Presidente 

cumprimentar o Senhor pela condução dos trabalhos dessa casa nesse ano de 2018, desejar 

ao Senhor Sucesso e que as discussões dos projetos, com certeza, virão em benefício da 

comunidade farroupilhense. Então desejo sucesso nesse ano de trabalho de 2018. Também 

queria deixar aqui os cumprimentos ao ex-presidente Fabiano Piccoli pelo trabalho que 

realizado no ano que passou, pelas conduções dos trabalhos desta Casa. Parabéns pelo 

trabalho do ex-Presidente e do Presidente atual nesta Casa. Senhor Presidente eu estava 

prestando muita atenção no Requerimento do Vereador Fabiano Piccoli quando o Senhor 

usou a tribuna a respeito da lombada eletrônica. Naquele momento eu fiz ligação a uma, 

duas ligações inclusive, ao diretor do DAER de Bento Goncalves, que caiu na caixa de 

mensagens e ao Engenheiro Sandro e ao Engenheiro Marcos, chamou, chamou e também 

não atenderam. Provavelmente devido ao horário, mas com certeza nós vamos no dia de 

amanhã retornar as ligações e pedir sim que o faça a transferência dessa lombada naquele 

local aonde que o nosso Presidente do partido nosso colega Jorge, ele também solicitou e 

nós por várias vezes solicitamos junto ao Deputado que o fizesse a transferência dessa 

lombada, juntamente com os Vereadores do PP, também cobrando do Secretário do estado 

para que transferisse essa lombada para maior segurança daqueles bairros. Bairro Monte 

Pasqual e do Bairro Centenário. E realmente a todos os usuários que fazem o retorno se 

torna muito difícil, que é num aclive e aonde que quem vai fazer o retorno não tem a visão 

dos carros que vem de Caxias sentido Farroupilha. Se torna perigoso, principalmente no 
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inverno com neblina que aumenta a dificuldade de fazer esse retorno. Com certeza, nós 

vamos procurar manter esse contato com as pessoas responsáveis que possam fazer essa 

transferência dessa lombada para o local onde que tem mais necessidade na rodovia 453. 

Também falaram das melhorias da nossa região, das estradas. Nós tivemos a 448 que era, 

acho que a 20, 25 anos, que a estrada estava em péssimas condições e o trabalho que foi 

realizado é muito bom. Até eu estava falando com a comunidade, os moradores que eu 

acredito que não vou mais pedir ao DAER que faça tapa buraco nesse trecho, porque do 

serviço realizado, com certeza, nós vamos ter uma estrada boa por muitos anos. No 

mínimo uns 30 anos pelo trabalho que foi realizado. A empresa responsável também um 

trabalho de primeira qualidade. Então nós tivemos até no dia da entrega da rodovia 

conversando com o governador onde que ele se manifestou dizendo que muitas rodovias 

do estado já estão em recuperação, cerca de 3 mil quilômetros. Sabendo da dificuldade do 

estado, da situação financeira, assim mesmo foram recuperados em torno de 3 mil 

quilômetros de estradas no Estado do Rio Grande do Sul. Então todos os governadores que 

vão vir e também os que passaram e não realizaram essas melhorias se tivessem feito o 

trabalho que esse governo está fazendo, com certeza, nossas rodovias estariam em 

melhores condições. Por isso que nós estamos assim, até, satisfeitos com o trabalho do 

DAER e do governo do estado e também não podemos esquecer do trabalho do nosso 

Deputado Boessio que sempre esteve a frente para pedir as melhorias para essa região. 

Claro que temos mais para fazer. Temos mais rodovias para serem melhoradas. Mas aos 

poucos nós temos a confiança de que esse governo irá melhorar. Era isso Senhor 

Presidente. Muito obrigado. 

VER.PRES. THIAGO BRUNET: Muito bem. Continuamos então o trabalho desta Casa. 

A palavra continua à disposição dos Senhores Vereadores. Com a palavra Vereador Aldir 

Toffanin, posteriormente Raul Herpich. 

VER. ALDIR TOFFANIN: Senhor Presidente, Senhores Vereadores e demais aqui 

presentes eu gostaria de uma maneira muito especial lhe cumprimentar e desejar muito 

sucesso nesta caminhada e dizer o quanto o PDT está feliz com a sua chegada nessa 

Presidência aqui. Sei que a missão é difícil, substituir um grande Presidente que foi o 

Fabiano, outros Presidentes que passaram “aí”... mas quero lhe desejar todo o sucesso do 

mundo em nome do PDT que hoje deu para ver o quanto foi prestigiado pelos colegas do 

partido esta noite. Então, gostaria de cumprimentar aqui o nosso amigo Menzen, sempre 

aqui presente, a Rochelle futura esposa do nosso assessor Rafael, Joel um batalhador, 

Flávio, Paulinho Vettorazzi ex-vereador sempre vereador desta casa, a Fernandinha que eu 

não posso contar né Fernandinha, mas essa semana estará de aniversário também. Eu 

gostaria de aproveitar o espaço aqui e deixar registrado nessa casa meus agradecimentos 

aqui em público pelo Prefeito Claiton e nosso vice-Prefeito Pedro Pedroso por ter nos 

proporcionado a honra de ser líder de governo desse ano aqui e gostaria de aproveitar para 

pedir a compreensão dos Vereadores tanto de situação como de oposição, sabe, é um 

Vereador novo nessa Casa. Então eu vou precisar muito de todos os Vereadores aqui para 

que nós possamos fazer um grande ano de trabalho nesta casa aqui. Eu espero poder contar 

com todos e tenho certeza que com muito diálogo nós vamos chegar lá. Eu gostaria de 

aproveitar o gancho do Vereador Tiago Ilha e também aproveitando o gancho 

cumprimentar meu colega “lá” o Rodrigo que no sábado passado juntamente com o 

Vereador Raul estivemos lá acompanhando a inauguração do campinho de futebol de areia 

na Morada do Sol e lhe parabenizar pelo grande trabalho, grande envolvimento que o 
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Senhor teve junto aquela comunidade. Tenho certeza que vamos colher muitos frutos bons, 

pelo trabalho naquela comunidade. Dizer que não “dá” mais mesmo Vereador Ilha para 

aguentar tanta falta de água na nossa cidade. Eu “tive” no bairro Industrial na sexta e no 

sábado, recebi mensagens do bairro Primeiro de Maio. Muito seguidamente está faltando 

agua na nossa cidade. Sabemos que houve um problema bem sério essa semana. Mas, essa 

semana houve um problema, há uns 15 dias atrás houve outro problema e isso está nos 

preocupando muito. Sabemos também por parte do gerente Álvaro, se não me falhe a 

memória, o grande interesse da comunidade. (Inaudível) Mas, queríamos dizer que por 

parte dessa Casa nós temos que começar a cobrar, Vereador Presidente, de uma forma mais 

enérgica da CORSAN porque do jeito que tá a falta de agua no nosso município não “tá” 

mais dando pra aguentar. No sábado dava dó de ver os moradores dizer: “olha, eu vim aqui 

sem tomar banho. Estamos sem agua já há dois dias. ” É um problema bem sério. Então 

tenho certeza que com a compreensão dos Vereadores vamos fazer um grande ano. 

Gostaria já de também dizer a todos os Vereadores que desejo que todos tenham um 

grande trabalho no decorrer deste ano. Era isso Senhor Presidente, muito obrigado. 

VER.PRES. THIAGO BRUNET: Muito bem. A palavra continua à disposição dos 

Senhores Vereadores. Com a palavra Vereador Raul Herpich. 

 VER. RAUL HERPICH: Senhor Presidente, Senhores Vereadores e demais pessoas que 

nos prestigiam nesse momento. Gostaria, como o Vereador Toffanin já falou, gostaria de 

cumprimentar o Rodrigo pelo trabalho, mesmo não morando lá naquele bairro, lá na 

Morada do Sol, fez um excelente trabalho para montar a cancha de futebol de areia. Há uns 

15 dias atrás esteve no meu escritório falando da dificuldade e veio até pedir um patrocínio 

para que a gente pudesse concretizar essa obra. A gente participou e eu fico muito feliz 

porque as crianças estavam todas muito faceiras, muito felizes, porque agora também 

teriam um local para esportes. Dizer também que nos últimos dois fins de semana dia 26 de 

janeiro estivemos em Nova Roma, Nova Roma do Sul, representando o Prefeito Municipal 

na festa lá do município, “la prima vendima” E fiquei impressionado como o 

desenvolvimento daquele município de 3 mil e 500 habitantes, a convite do Prefeito. Então 

uma festa muito bonita, muito animada e vi da importância de uma hidrelétrica, a pequena 

hidrelétrica lá daquele município, dos recursos que tem entrando lá, e realmente uma 

estrutura muito bonita, muito bem organizada, dois pavilhões grandes e me deixou 

realmente muito impressionado pelo desenvolvimento daquele município. No último fim 

de semana a convite do Prefeito de Nova Petrópolis estivemos na abertura da 43º Festa do 

Figo, feito numa comunidade de interior, na linha Brasil, que fica em direção da metade do 

caminho de quem vai a Gramado. A festa lá da comunidade muito bem organizada, uma 

coisa assim que me deixou muito impressionado pelos produtos que estavam à venda, a 

exposição de maquinas agrícolas, venda de produtos e me impressionou também que em 

questão de duas horas serviram mais de 2 mil refeições naquele local, naquela comunidade. 

Então a comunidade está de parabéns, do município de Nova Petrópolis. O agronegócio 

muito forte lá, então foi uma festa muito bonita. Naquela oportunidade eu estava lá 

presente naquela abertura daquele evento o Deputado Estadual Elton Webber e na nossa 

conversa eu cobrei dele, quer dizer, nem cobrei, mas, a comunidade de Farroupilha estava 

um pouco decepcionada porque a Farroupilha não tinha entrado na rota das cervejas 

artesanais, não sei quantos municípios agora já participam. Ele me falou, agora não recordo 

bem. Farroupilha, realmente, é uma tradição grande já de cerveja artesanais e ele me disse 

o seguinte: “vocês não se interessaram de participar deste projeto ou estava em discussão? 
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na Câmara dos Deputados Estaduais, na Assembleia legislativa, os municípios foram se 

agrupando, foram se aderindo a esse projeto e Farroupilha infelizmente não aderiu por isso 

ficou fora desta Rota das Cervejas Artesanais. Então lamentavelmente isso aconteceu de 

pessoas que poderiam ter, tinham condições, poderiam estar, estavam presentes e fazem 

parte da Assembleia Legislativa e não se esforçaram para que Farroupilha também entrasse 

na Rota das Cervejas Artesanais, foi criado através de lei municipal de autoria do 

Deputado Elton Webber. Então, só para deixar registrado essa questão simples, mas hoje 

Farroupilha realmente está sendo um polo de produção de cervejas artesanais muito bem-

conceituado e com produtos de ótima qualidade, podia perfeitamente participar deste 

projeto. Infelizmente não se habilitou e então ficou fora desta questão da Rota das Cervejas 

Artesanais. É só isso Senhor Presidente. Muito obrigado. 

VER.PRES. THIAGO BRUNET: A palavra continua à disposição dos Senhores 

Vereadores. Com a palavra Vereador Jorge Cenci. 

VER. JORGE CENCI: Senhor Presidente, colegas Vereadores. 

VER.PRES. THIAGO BRUNET: Espaço... 

VER. JORGE CENCI: Não, não. Eu não me manifestei eu só peguei a parte do nosso 

colega. 

VER.PRES. THIAGO BRUNET: Está bem... Espaço de Vereador é o que eu ia dizer. 

VER. JORGE CENCI: “Ah” então está. Senhor Presidente, colegas Vereadores uma 

saudação a todos que estão aqui nos prestigiando e aproveito a oportunidade Presidente 

para lhe desejar sucesso, um ano de trabalho e muitas realizações em prol da comunidade. 

Apenas me manifesto e aqui eu quero elogiar o trabalho do Vereador Jonas quem foi que 

demonstrou algumas necessidades na rua Lucindo Lodi no bairro Monte Verde. Se eu não 

estou equivocado em 2016 na época como Presidente da União das Associações de Bairros 

eu fiz um requerimento nesta mesma região. Me lembro bem que era um problema, que é 

uma rua um pouco com declive interessante, porém os moradores necessitam de tubulação 

para passar as valetas, vamos usar este termo, como é uma decida com chuva e eu acredito 

que até o Vereador Sobierai ou até o Gilberto também estivesse a par da questão na época, 

o Gilberto Amarante, parabéns e tu vê que faz um ano e pouco e ainda não foi solucionado 

este problema. Eu lembro que algum movimento foi feito naquela região, porém, ainda não 

foi solucionado o problema. Apenas para comentar. Também quero fazer uma 

manifestação referente ao requerimento do Vereador Fabiano Piccoli, a qual, eu me somo e 

também quero contribuir para esta situação, mas também foram feitos outros 

requerimentos dentro desse mesmo patamar “né”. Lembro que nós estivemos no DAER 

fazendo esta solicitação e acredito que não era só a bancada do PMDB acho que foi em 

uma reunião em que nós fomos para Porto Alegre para uma reinvindicação “né”. Tenho 

certeza que é uma necessidade e que se nós somarmos força e esforço teremos êxito com 

certeza. Porém, me causou uma preocupação que se eu não estou equivocado a lombada e 

a o, a lombada já deve estar colocada aonde não deveria. Se não estou equivocado. Eu 

passei no lado lá e vi que... eu vi... Então me somo a todos aqui para que juntos “né”, eu sei 

que o José Mario tentou ligar para o responsável do DAER aqui em Bento Goncalves e não 

teve êxito. Mas, eu acho que é um movimento interessante que devemos fazer e unir forçar. 

Também aproveito para desejar a todos os Vereadores aqui um bom trabalho neste ano 

“né” e que a gente aqui discuta situações e não emoções. Acho que é fundamental “né”, 

porque às vezes a gente, ah porque é partido “A”, porque é partido “B” e me somo a várias 

falas que aqui foram feitas porque na verdade a política ela está desgastada e tenho 
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convicção que o desgaste da política hoje não é por nossa causa é por outras causas ou 

outras esferas. Então, temos que nos somar e nos unir para que façamos o melhor e em prol 

da comunidade. É isso Presidente, obrigado. 

VER.PRES. THIAGO BRUNET: A palavra então está à disposição dos Senhores 

Vereadores. Com a palavra o Vereador Kiko Paese. Tem que ligar o microfone do Tadeu. 

VER. JOSUÉ PAESE FILHO: Obrigado Senhor Presidente, é bem rapidinho e eu não sei 

se é possível ainda, porque já foi aprovado o Requerimento do Vereador Fabiano sobre o 

DAER da lombada eletrônica, que diz que é o Senhor Rogerio Uberti, encaminhar também 

o Requerimento pode ser o mesmo, ao Secretário de Transportes Pedro Westphalen, eu 

acho que poderia redigir ele depois e continua sendo... a Casa pode fazer e encaminhar um 

também para o Pedro Westphalen que é o Departamento que... Fica bem mais prático, 

muito obrigado. 

VER.PRES. THIAGO BRUNET: Só isso?  

VER. JOSUÉ PAESE FILHO: Só isso. 

VER. ARIELSON ARSEGO: Me permite uma parte? 

VER. JOSUÉ PAESE FILHO: Uma parte ao Vereador Arielson Arsego.  

VER.PRES. THIAGO BRUNET: Uma parte Vereador Arielson Arsego. 

VER. ARIELSON ARSEGO: Aproveitando na mesma situação deste Requerimento ter 

sido já aprovado, nós temos um outro Requerimento que foi aprovado do Vereador Alberto 

Maioli aonde ele solicitou congratulações a Iasmin de Lima Oliveira da Escola Estadual 

Carlos Fetter pelo recebimento de uma medalha de ouro e nós já aprovamos quando o 

Vereador José Mário Bellaver fez, a bancada do PMDB, dia 05/12/2017, o Vereador fez a 

solicitação para a homenagem a dois alunos e o Vereador Odair Sobierai solicitou então 

que incluísse o nome da Iasmin de Lima de Oliveira para que fosse feita esse ofício lhe 

homenageando. Então acho que não tem que mandar de novo o ofício somente para 

lembrar.  

 VER.PRES. THIAGO BRUNET: A mesa diretora agradece o seu olho sempre firme em 

ver o que está errado nesta Casa, mas já tinha sido resolvido. Muito obrigado. Espaço de 

liderança a palavra está à disposição com o Vereador Raul Herpich. 

VER. RAUL HERPICH: Senhor Presidente, Senhores Vereadores e demais presentes. 

Satisfação “aí” até para registrar que hoje à noite foi entregue aqui na Câmara de 

Vereadores pelo Secretário de Planejamento o Termo de Aprovação Preliminar de 

Loteamento de uma cooperativa habitacional. Loteamento Terra Nossa 03, na zona do 

Farrapos. Só para deixar registrado. Uma área de 11,2 hectares de terra, os lotes 

representam 45%, APP 21,03%, áreas públicas viárias 25,34%, áreas públicas não viárias 

08,25%, área pública útil não viária 15,47 m2, 15,47% da área. Então veja como é difícil 

hoje, em termos de Farroupilha e região, em primeiro lugar a aprovação de projeto, 

segundo lugar apenas que os usuários podem usar, são apenas 45%. Então, veja bem, 

menos da metade da área utilizável pode ser utilizado para lote, loteamento. Então só para 

deixar registrado no dia 02 de fevereiro aprovação preliminar. 1ª etapa são 137 lotes. Falta 

atualizar uma área de 600 lotes quando aprovar isso com mais 04, 03 áreas. Como são 

áreas de várias escrituras fizemos em parcelamentos, por etapas e não precisar ir até a 

AFEPAN. Por isso nós temos “aí” no momento 137 lotes já aprovados e muita satisfação 

por um trabalho de longo de quase 03 anos de tramitação. Então só para deixar registrado 

que nós conseguimos o tal ast de aprovação preliminar, nesta data, com o total de 137 lotes 

“aí” na área do Farrapos. Muito obrigado Senhor Presidente. 
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VER.PRES. THIAGO BRUNET: A palavra está à disposição dos Senhores Vereadores. 

(inaudível) Com a palavra o Vereador Tiago Ilha. 

VER. TIAGO ILHA: Obrigado Senhor Presidente. 

PRES. THIAGO BRUNET: Espaço de liderança né Tiago? 

VER. TIAGO ILHA: Não, Vereador. Eu não falei ainda Senhor Presidente. 

VER.PRES. THIAGO BRUNET: Então espaço de Vereador como o Senhor deseja. 

VER. TIAGO ILHA: Muito obrigado Senhor Presidente. Aproveitando o ensejo do 

Vereador Raul, eu falei aqui na última sessão do ano passado que nós teríamos por 

necessidade, por necessidade, debater o cooperatismo na nossa cidade. Então eu estou aqui 

também deixando a disposição de todos os colegas para que a gente possa, quem sabe, na 

criação de uma frente do cooperativismo aqui na Casa ou algo semelhante para que nas 

próximas dias e semanas a gente possa rediscutir. Aqui a gente não está falando de “A”, de 

“B” e tal. Quando a gente fala rediscutir, é rediscutir. Todo o assunto deve ser trazido a 

pauta novamente. Esse assunto, cooperativismo, é importantíssimo na nossa cidade e 

historicamente tem uma grande história do cooperativismo. Aqui eu faço justiça ao nome 

do meu amigo Iano, que fez um dos melhores trabalhos da história dessa cidade na 

habitação e eu tenho que reconhecer isto. Que esse é um assunto que nós temos, somados 

aos trabalhos já existentes, o Raul é um que batalha na área. Mas, nós temos que trazer o 

assunto de novo para rediscutir na nossa comunidade para que a gente possa encontrar 

novas possibilidades, possa olhar para o cenário, mesmo a gente sabendo que a maioria das 

cooperativas são privadas, mas todas elas ou a grande maioria tem participação pública e 

se tem participação pública é de interesse dos vereadores de que cuide do que é público. 

Então eu acho que esse é uma pauta, um assunto, que nós temos que de uma forma branda 

trazer para a discussão que também é dever desta Casa e desses Vereadores e quem sabe 

“aí” a gente possa estar fomentando essa criação. Porque, discutir faz parte da democracia 

e todos esses auxílios, (já lhe cedo uma parte Vereador) todos esses auxílios são 

importantes para que a gente possa avançar e achar novos caminhos. Talvez, auxiliar o 

trabalho já existente, buscar novos caminhos e a partir daí encontrar novas soluções. 

Gostaria de ceder uma parte ao colega Vereador Raul, Senhor Presidente. 

PRES. THIAGO BRUNET: Com a palavra o Vereador Raul Herpich.  

VER. RAUL HERPICH: Obrigado pela parte Vereador Tiago. Só para dizer que estas 

cooperativas que eu estou administrando é zero participação pública, “á?  É só para deixar 

registrado. 

VER. TIAGO ILHA: Muito bem, mas a gente sabe que tem muitas. Inclusive nós 

aprovamos aqui nesta casa uma permuta. Eu gostaria de ceder uma parte ao Vereador 

Arielson Arsego. 

PRES. THIAGO BRUNET: Uma parte Vereador Arielson Arsego.  

VER. ARIELSON ARSEGO: Eu acho que é interessante nós tratarmos esse assunto, sim. 

Mesmo que as outras não tenham essa participação pública que o Vereador Raul falou 

chega a hora da secretaria de habitação começar a trabalhar e talvez a Secretaria da 

Habitação formar uma cooperativa de cooperativados que realmente tenha a necessidade 

com critérios. Esses que são cooperativos de cooperativas particulares pode ter 10 da 

mesma família, agora aquele que tem realmente a necessidade e que o poder público 

amanhã possa quem sabe até auxiliar a cooperativa através de critérios sociais como foi em 

outras cooperativas, Vereador Aldir Toffanin, que possa sim a prefeitura colaborar. Mas, 
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com critérios de pessoas com a necessidade. Pessoas mais carentes que tem a necessidade 

da moradia, mas acho interessante sim. 

VER. TIAGO ILHA: Obrigado pelas partes, contribuíram a discussão e só reitero no 

último final de semana, alguns dias atrás, estava conversando com algumas lideranças por 

exemplo a da parte do América que é a União, que era uma antiga cooperativa e hoje é um 

bairro bem importante que é anexo ao bairro América, o próprio Primeiro de Maio tem 

toda uma história, o Industrial, o América, por si, tem toda uma história também ligado ao 

cooperativismo e a nossa comunidade se formou muitos anos através da habitação e do 

cooperativismo. Então eu acho que esse é um assunto importante de interesse a nós que 

somos representantes do povo e como sugestão na próxima semana estarei apresentando 

requerimento para a criação de uma frente de ação, quem sabe de uma Frente Parlamentar 

para discutir o cooperativismo no nosso município. Porque mesmo dessa forma eu acho 

que é importante discutir um assunto tão importante, tão evidente como que é a 

preocupação de muitos farroupilhenses. Obrigado Senhor Presidente. 

VER.PRES. THIAGO BRUNET: Muito bom, parabéns pela sua manifestação Tiago 

Ilha. Fico preocupado vendo toda essa agua “aí” na sua frente e me assustei um pouco... 

acho que a carne estava salgada lá em Vacaria “né” Vereador? Mas, dando seguimento 

“aí” a palavra está à disposição dos Senhores Vereadores.  Com a palavra Vereador 

Arielson Arsego. 

VER. ARIELSON ARSEGO: Senhor Presidente, Senhores Vereadores, Vereador Jonas 

Tomazini quando o Senhor fala da nota oficial da nossa bancada eu me lembrei que na 

hora de fazer a foto, por exemplo, não foi chamado aqueles que foram responsáveis por 

trazer a UPA e depois então é cobrado para que o PMDB ou quem estava na administração 

de conta agora também para fazer a UPA ou colocar os equipamentos, que já tinha os 700 

mil reais – porque eles não iam abrir. Então voltou o dinheiro que iria vir pro hospital “né” 

e ainda fica a cobrança. Mais uma das cobranças e falando sobre verbas parlamentares 

Vereador Fabiano, é interessante realmente Vereador Kiko que se cobre as emendas que os 

Deputados prometem. Eu fui cobrar uma do Deputado Marcio Biolchi, que hoje é 

Secretário, ele disse que chamou a assessora e está tudo certo e por surpresa eu fui até a 

Caixa Econômica Federal e tinha 250 mil reais pra cooperativa Vitória no bairro Monte 

Verde onde a rua Jerônimo Francischini que foi feita metade por um Deputado Covatti do 

PP e agora 250 mil reais do Deputado Marcio Biolchi para a Cooperativa Monte Verde. 

Ficaram 09 meses para entregar um projeto e não entregaram. Que tipo de planejamento na 

Secretaria do Planejamento? Deram mais 09 meses para fazer o projeto e estava vencendo 

o prazo, eu fui na Caixa Econômica Federal, não tinham entregue o projeto. É uma 

vergonha a gente ouvir que se consegue verba que tá na Caixa Econômica Federal e não 

apresentam o projeto e que fica 1 ano e 8 meses para se fazer uma rua que foi cobrada 

pelos moradores, que foi feito uma reunião, eu estive naquela reunião. Em uma delas pelo 

menos. E não sai a obra porque a administração não tinha entregue o projeto. Porque tinha 

que mudar alguma coisinha no projeto. Porque tem que ter uma participação da Prefeitura 

Municipal. Se a prefeitura não tem condições de colocar contrapartida tu imaginas 

conseguir verbas e a prefeitura não dar a contrapartida. Então, tomara que tenham 

entregue, era até dia 27 de dezembro e que saia essa obra agora no Monte Verde. Bom, 

outra coisa que eu queria falar referente ao governo do estado, eu acho que é bom a gente 

colocar algumas coisas aqui, como por exemplo, nós cobrarmos asfalto da 813. Que nós já 

estamos cobrando, o Deputado Boéssio está cobrando, a bancada do PMDB e do PP, aliás, 
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as outas bancadas também eu sei que fazem o seu esforço. Mas, graças a Deus uma parte 

dela foi feita e nós temos que cobrar da administração municipal o início, ali no bairro São 

Francisco. Inclusive, nós vamos ter uma reunião da Câmara de Vereadores, provavelmente 

no bairro São Francisco e nós vamos ter que fazer essa cobrança também. A questão da 

roçada da RS 122: quem subir a serra agora, eu vim várias vezes de Porto Alegre, está uma 

roçada excelente, uma visibilidade, segurança. É isso que tem que ser feito, parabenizar 

por este trabalho. Aqui na RS122 em direção a Caxias tem que tem que fazer de novo. Já  

está na hora de fazer de novo. Os buracos graças a Deus muitos já foram tapados e feitos 

excelente trabalho, não é um tapa buraco. É um excelente trabalho. A 448, a estrada da 

Bohemia muito tempo cobrada, manifestações. Eu quero ver se a manifestação vai ser a 

mesma na hora de agradecer esse governo que está fazendo. Apesar de estar fazendo o que 

é de obrigação de um governo, fazer as obras para o povo. A Rota do Sol tem um 

pedacinho lá em tainhas com um probleminha, mas que todos os farroupilhenses e 

caxienses usam e foi recuperada um grande trecho da Rota do Sol. A 448, que eu já falei. 

As lombadas eletrônicas voltando. Demorou, mas voltando até agora nós temos que 

solicitar a retirar desta porque realmente está no lugar errado. Mas enfim, então assim os 

orçamentos, 900 mil reais do Deputado Mauro Pereira, nós ouvimos hoje na imprensa, 

estamos em contato com ele. Porque nós queremos que esse dinheiro venha realmente para 

o município de Farroupilha. O dinheiro da UPA, os 700 mil reais, nós vamos ver, Vereador 

Fabiano, se não for dessa maneira vai ter que vir de outra, mas nós vamos ficar cobrando o 

que o subsecretario “lá”, o secretário adjunto, o Francisco disse é que iria vir para 

Farroupilha, Doutora Eleonora, e vai ter que vim. Então nós gostaríamos de aqui nos 20 

minutos, 20 segundos que faltam, dizer que: que vergonha essa Ecofar em Farroupilha. 

Que vergonha. Trabalho. As lixeiras tudo suja, caindo, quebrada. Mato por toda a cidade aí 

é fácil. Mesmo assim não conseguem reduzir o custo. Não fazem nada ou melhor nada é 

difícil também de dizer porque recolhem o lixo tal, tem alguma coisinha lá no aterro. Mas, 

deixa a cidade bem ou melhor que estava antes nem perto disso é feito. É uma vergonha a 

Ecofar. Obrigado Senhor Presidente. 

VER.PRES. THIAGO BRUNET: A palavra continua à disposição dos Senhores 

Vereadores. Se nenhum Vereador, opa desculpa. Encaminhamos então as comissões de 

constituição. (Vereador Kiko, quer falar?) Encaminhamos então as Comissões de 

Constituição e Justiça, Finanças, Orçamento, o veto total do PL nº 91/2017. E as 

Comissões de Constituição e Justiça, Educação, Esporte e Cultura, Lazer, o Projeto de 

Resolução nº 001/2018. Se nenhum Vereador então quiser fazer mais o uso da palavra 

declaro encerrado os trabalhos desta sessão. Um boa noite a todos e (inaudível).  

 

 

 

Thiago Pintos Brunet  

Vereador Presidente 

 

 

 

Odair José Sobierai 

Vereador 1º Secretário 
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