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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. 

PRES. THIAGO BRUNET: Declaro abertos os trabalhos da presente Sessão Ordinária. 

Em aprovação as atas de números 3.814 de 05/02/2018 e 3.815 de 06/02/2018. Os 

Vereadores que estiverem de acordo permaneçam como estão. Aprovadas por todos os 

Senhores Vereadores. Solicito ao Vereador Odair Sobierai 1º Secretário da Casa para que 

proceda a leitura do expediente da secretaria. 

 

 

EXPEDIENTE 

 

1º SEC. VER. ODAIR SOBIERAI: Boa Noite Senhor Presidente, colegas Vereadores, 

funcionários da Casa. Convites: X Jornadas da Mulher, Workshop com a Deputada 

Estadual Liziane Bayer, 16/03/18 ás 18:30 horas. Entrega do Certificado Mulher 

Referencia Elaine Zanella Bartelle dia 08/03 más 18:30 horas. 

 

 

PRES. THIAGO BRUNET: Muito bem, então dando seguimento ao protocolo desta Casa 

passamos ao espaço destinado ao Grande Expediente. Questão de ordem Sandro. 

VER. SANDRO TREVISAN: Obrigado Senhor Presidente. Eu gostaria então de pedir 

aos demais pares a permissão de poder me ausentar. Eu tenho um compromisso 

extremamente importante, dois compromissos. Um hoje e outro amanhã e infelizmente os 

horários coincidiram e não dependem de mim esses horários. É uma convocação e eu 

preciso me ausentar, então a partir das seis e quarenta eu acabarei me ausentando se os 

pares permitirem. 

PRES. THIAGO BRUNET: Vereador Sandro aqui todos sabemos é professor então tem 

vinculação com a questão acadêmica e eu acho que é louvável por todos que cedamos à 

liberação. 

VER. SANDRO TREVISAN: Se não fosse de grande importância realmente eu não faria. 

Eu preciso mesmo é uma convocação mesmo. 

PRES. THIAGO BRUNET: Se é para cuidar das nossas crianças está liberado Vereador. 

VER. SANDRO TREVISAN: Obrigado Senhor Presidente. 

PRES. THIAGO BRUNET: Então passamos ao espaço destinado ao Grande Expediente.  

 

GRANDE EXPEDIENTE 

 

PRES. THIAGO BRUNET: Convido o Partido da REDE Sustentabilidade, para que faça 

o uso da tribuna. Abre mão. Convido então o Partido do Movimento Democrático 

Brasileiro - PMDB, para que faça o uso da tribuna.  
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VER. ELEONORA BROILO: Boa noite Senhor Presidente, colegas Vereadores, Senhor 

Salcedo e sua família presente, todos os funcionários da Casa, imprensa, Senhoras e 

Senhores. Bem, então eu tenho aqui um Requerimento que eu vou ler, depois vou falar 

sobre ele e sobre a honra de estar aqui falando um pouquinho sobre então o Senhor 

Salcedo. A Bancada do Partido do Movimento Democrático Brasileiro – PMDB abaixo 

firmada requer a Vossa Excelência, após ouvida a Casa, que seja oficiado votos de 

congratulações ao Sr. Salcedo Grass Lautert, pela conquista do 1 lugar no ProUni em 

Medicina Veterinária, um sonho realizado e um grande orgulho a sua família. Primeiro 

lugar eu quero agradecer a minha bancada, ao Vereador Jonas, ao Vereador Cenci, ao 

Vereador José Mário e ao Vereador Arielson por me concederem o orgulho de poder falar, 

de poder ler esse requerimento e falar um pouquinho sobre essa família, sobre o Senhor 

Salcedo que eu conheço a tantos anos. Não há como descrever o orgulho que eu tenho em 

estar aqui falando para vocês todos. Um feito desses em qualquer época da vida é um 

orgulho, não só para pessoa, mas para toda a sua família. Aos 75 anos então esse orgulho é 

multiplicado mil vezes. Eu tenho certeza Seu Salcedo que a sua família acreditou no 

Senhor, talvez muito mais até do que o Senhor mesmo, eu tenho certeza que a Dona Nadir, 

o Marlon, o Morgan, o Maurício e o caçula Jean Carlo que eu conheço tão bem junto com 

a sua esposa e seus filhos, acreditaram no seu potencial. Acreditaram no seu sonho e na sua 

vontade de exercer essa profissão. Eu tenho certeza disso. Tenho certeza que isso lhe deu 

essa força de vontade para o Senhor seguir em frente e conseguir o que o Senhor 

conseguiu, o que não é fácil. Isso não é fácil nem para aqueles que estão saindo do colégio, 

que estão saindo do último do segundo grau, que dirá para alguém que parou de estudar a 

tanto tempo. Sim, Seu Salcedo é preciso muita força de vontade. É preciso acreditar em si 

mesmo, é preciso acreditar que é possível, é preciso acreditar no futuro. Os pés no presente 

e os olhos no futuro. Isso é um orgulho para sua família, para o Senhor e para nossa cidade. 

Nós não podemos deixar de pensar que é um orgulho para nossa cidade o Senhor morar 

aqui, estar aqui conosco a mais de 30 anos é um orgulho para nós. Ter compartilhado todos 

esses anos com o Senhor e a sua família, essa família tão bonita, essa família tão 

maravilhosa que cerca o Senhor, tem sido motivo de muito orgulho para mim. É um prazer 

sempre estar ao lado de vocês, tem sido gratificante poder compartilhar de momentos 

sempre especiais e porque não desse que é o momento tão bonito. Eu não poderia deixar de 

estar compartilhando com vocês agora. Por isso, mais uma vez, eu quero parabenizar não 

só o Senhor, mas a toda a sua família que com certeza o ajudou a chegar aonde o Senhor 

chegou. Quero parabenizá-lo também e dizer que eu desejo ao Senhor muita sorte nessa 

futura profissão, que eu tenho certeza que o Senhor vai levar de mãos abanando, que o 

Senhor vai levar com a alma solta, o Senhor será um grande médico veterinário disso todos 

nós temos certeza. Que assim seja Seu Salcedo. Com certeza daqui a cinco anos eu quero 

estar na sua formatura. Muito obrigado a todos, mais uma vez parabéns. 

PRES. THIAGO BRUNET: Muito bem, agora então abrimos espaço para que os demais 

Vereadores façam uma parte, quem quiser se manifestar por bancada ao Senhor Salcedo. 

Vereador Beto Maioli, então com a palavra. Um minuto o Senhor tem Vereador. 

VER. ALBERTO MAIOLI: Um e meio. Senhor Presidente, Senhores Vereadores, eu 

quero ser bem rápido com a minha colocação e dizer ao seguinte ao Senhor Salcedo: que 

me sinto muito feliz pela sua idade de jovem de 75 anos chegar numa situação dessa que é 

uma coisa muito importante e com espírito de jovem e eu sou também assim, que nunca 

deixo de ser um jovem, que acabei de jogar futebol a poucos dias. Mas, ainda eu continuo 
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com a minha atividade, com a minha mente sempre de fazer inspirações e inclusive fazer 

música, que bem breve se Deus quiser eu quero gravar meu segundo CD. Mas, eu quero 

dizer ao Senhor Salcedo de que a fruta não cai longe do pé e o Senhor tem uma família 

muito bonita, uma família muito honesta, muito querida, que ainda o Senhor tem os filhos, 

um deles inclusive teve o privilégio de ser um cabo eleitoral meu, eu tive o privilégio de 

fazer negócios com ele sem assinatura e ainda era aquele fio de bigode. Isso que é 

louvável, é parabéns. Isso é um exemplo de família, um exemplo de personalidade. E 

encerando eu quero te desejar para ti, para toda a tua família que a paz, que o amor, que a 

alegria e a felicidade seja sempre eterna companheira de cada um de todos vocês e que a 

tristeza jamais pudesse se arquivar nas páginas de toda a sua vida. Esses são os votos do 

Vereador Beto Maioli e da bancada da REDE. Muito obrigado Senhor Presidente. 

PRES. THIAGO BRUNET: Com a palavra então agora o Vereador Sandro Trevisan. 

VER. SANDRO TREVISAN: Obrigado Senhor Presidente, bom então eu queria 

parabenizar o Senhor Salcedo e dizer que assim, eu estou em sala de aula e vivo o tempo 

inteiro em sala de aula e eu vejo um monte de gurizada, eu chamo de gurizada, com 14, 15, 

16, que a grande maioria das vezes não é culpa deles, estão lá e não querem estar lá. O 

Senhor quer estar lá, essa é diferença, querer estar lá. Então meus parabéns. Eu vou te 

dizer, estou sempre em sala de aula e nesse momento assim chega a me dar um negócio, 

porque é muito bacana ver pessoas que realmente querem estar lá dentro e o Senhor quer 

estar. Meus parabéns! Outra coisa muito importante é que um dia eu falei para um aluno 

meu que queria ser veterinário, eu disse muita gente escolhe a profissão por causa de 

dinheiro, por causa de veterinário, por causa de um monte de coisas. Agora, quem quer ser 

Vereador eu ia dizer, quem quer ser veterinário é porque gosta dos animaizinhos. Meus 

parabéns meus parabéns mesmo. Sucesso. A gente vai ver a formatura. Vai estar 

estampado no jornal o Senhor se formando. Obrigado. 

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

VER. TIAGO ILHA: Senhor Presidente, colegas Vereadores, a todos os familiares, as 

pessoas que nos acompanham em casa também. Quero também dar os parabéns a família e 

principalmente ao nosso futuro médico veterinário de Farroupilha. Como disse a nossa 

colega Vereadora Eleonora, aliás, parabéns também pela proposição da bancada. Também 

me coloco a disposição a subscrever o mesmo, esse requerimento justo. O Senhor serve de 

inspiração para muitos jovens e muitas pessoas da nossa cidade que as vezes pensam em 

desistir, as vezes pensam que não dá, as vezes pensam que é difícil que eu não vou 

conseguir, que é muitos anos e o Senhor vem aqui e dá um exemplo. Que tenho certeza que 

o que aconteceu e o que está acontecendo na sua vida vai servir de exemplo para muitos e 

muitos Farroupilhenses da região inteira. Aliás, o Senhor foi debate lá na minha casa no 

último final de semana onde eu conversava com meus filhos de 10 e de 13 anos 

comentando a reportagem e falando do exemplo que o Senhor dava e que todo mundo 

consegue, tudo é possível quando a gente quer e realmente busca e corre atrás. Parabéns. 

Este Vereador também gostaria de dar os parabéns a toda a família por esse momento todo 

especial na vida de vocês. É isso Senhor Presidente. 

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

VER. FABIANO ANDRÉ PICCOLI: Obrigado Senhor Presidente, rapidamente também, 

seu Salcedo nossos parabéns pela, pelo exemplo de vida, pela motivação, pela dedicação 

que hoje muitos jovens com 16, 17 anos não tem a vontade de estar em sala de aula e o 

Senhor demonstra esse interesse, esse desejo de continuar sempre aprendendo, porque a 
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vida é um eterno aprendizado. E eu não poderia deixar aqui de mencionar que felizmente o 

Senhor vai fazer uma faculdade gratuita, um PL lá de 2004 do ex-Presidente Luiz Inácio 

Lula da Silva que já colocou nos bancos escolares mais de, sei lá, mais de 50, 100 mil 

jovens adultos e todas as pessoas que querem estudar de forma gratuita. É uma forma de 

nós ofertarmos um ensino, ofertarmos uma vida melhor para as pessoas que não tem 

condições. Então, parabéns para o Senhor, que o Senhor continue sendo um exemplo para 

toda essa nossa juventude. 

PRES. THIAGO BRUNET: Com a palavra o Vereador Aldir Toffanin. 

VER. ALDIR TOFFANIN: Obrigado Senhor Presidente, gostaria aqui de deixar 

registrado a minha alegria, meu orgulho em falar nessa noite para o Senhor Salcedo. 

Senhor que eu conheço há muitos anos, assim como o Senhor, toda a sua família tenho a 

honra de dizer que a muitos anos eu conheço, sei do seu esforço sempre para construir a 

família que a gurizada que Beto falou, uma era cabo eleitoral era um, quer dizer, eu fiquei 

velho né tchê, eram criancinhas. E dizer que exemplo Senhor Salcedo, que exemplo que o 

Senhor deixa aí para os seus filhos, para os netos e para muitos de nós aqui na Câmara 

também, ou melhor, eu diria para a população farroupilhense. Parabéns pelo seu exemplo, 

então em nome da bancada do PDT, em meu nome, em nome do Vereador Raul, em nome 

do Vereador Presidente Doutor Thiago, gostaríamos de te desejar muita sorte, muito 

sucesso nessa batalha. E também Senhor Presidente já gostaríamos de dizer que 

gostaríamos de subscrever o requerimento. Muito obrigado. 

PRES. THIAGO BRUNET: Com a palavra o Vereador Tadeu Salib dos Santos. 

VER. TADEU SALIB DOS SANTOS: Senhor Presidente, Senhores Vereadores, todo 

esse público que está aqui conosco nessa noite. Quero primeiramente agradecer ao 

Vereador Kiko Paese, Seu Salcedo, porque o Kiko tem uma ligação muito próxima de 

vocês e ele sendo sensível também sabedor que desde a década de 80, Dona Nadir dos 

cafezinhos da tarde lá em casa nós, Arlene na sua casa, as meninas com os meninos, O que 

eu poderia dizer hoje no papel de avô, muito obrigado pelo seu exemplo. Que Deus 

continue lhe abençoando. É por isso que nós temos esperanças sempre no amanhã, na 

renovação da vida através das crianças por aqueles que são os experientes e que através do 

exemplo é melhor do que qualquer teoria. O Senhor é um verdadeiro exemplo. Obrigado. 

Obrigado a Deus pela amizade que sempre cultivamos. Seja feliz e continue nos fazendo 

feliz. Muito obrigado. Parabéns. 

PRES. THIAGO BRUNET: Muito bem então, após a explanação de todas as bancadas eu 

apenas gostaria rapidamente de deixar uma mensagem aqui de parabéns ao Senhor 

Salcedo, bem como a todos os seus familiares e um dia eu estava lendo um livro de 

Roberto Marinho. Roberto Marinho criou a Rede Globo com 65 anos de idade, se 

transformou na potência que é hoje e ele dizia que não existe idade para que a gente vá 

atrás dos nossos sonhos. Então, parabéns e tenho certeza que num tempo muito breve 

talvez nós teremos aí um centro municipal e talvez regional de veterinária. Porque 

normalmente as pessoas mais de idade têm uma capacidade maior e uma vontade maior 

depois de aprovados, depois de formados do que nós mais jovens. Então tenho certeza que 

o Senhor Será um médico Veterinário de sucesso nessa cidade e contribuirá muito pela 

nossa população. Agora nesse momento então coloco em votação o Requerimento de 

número 21, formulado pela bancada do PMDB, para não dizer todos os membros se assim 

possível, formulado pela bancada do PMDB, eu vou falar aqui Vereador Arielson, 

Eleonora, Jonas Jorge e Mário Bellaver. Se todos os Vereadores estiverem de acordo 
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permaneçam como estão. Aprovados por todos os Vereadores e subscrito pelo PP, PRB, 

REDE, PT e PDT. Neste momento então eu dou uma pausa aqui a sessão de dois minutos 

para que o Seu Salcedo, bem como sua família, sua esposa e seus filhos venham aqui para 

que a gente entregue em mãos este Requerimento e tire uma foto com os Vereadores. 

 

(Pausa na Sessão) 

 

PRES. THIAGO BRUNET: Boa noite Senhores Vereadores, então voltando às atividades 

desta Casa eu neste momento tenho um convite para comparecer na abertura das Lojas 

Quero-Quero na Rua Barão aqui, ao qual fui convidado. Prefeito foi convidado também, 

parece que não pode ir. Eles convidaram a mim como Presidente da Câmara para 

representar a Câmara. Então estou indo lá, eu acho que a Câmara tem que representar esses 

grandes eventos é uma empresa que está vindo para cá. Então eu convido o nosso Vice-

Presidente para dar seguimento aos andamentos da casa e eu vou para as lojas Quero-

Quero. Pode ser? (Inaudível). 

1º VICE-PRES. TIAGO ILHA: Senhores Vereadores, pessoas que nos acompanham, 

dando sequência aos trabalhos dessa Casa, convido ainda o Partido Progressista para que 

faça o uso da tribuna. Abre mão. Então passamos, convidamos para que o Partido dos 

Trabalhadores faça uso da tribuna. Com o Vereador Fabiano Piccoli. 

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

e a todas, colegas Vereadores, Vereadora Eleonora, imprensa presente, funcionários da 

Casa, os farroupilhenses que aqui estão. Só para corrigir uma informação que eu falei 

antes, foram mais de 400 mil jovens que se formaram através do PROUNI. Felizmente 

nem tudo, nem tudo que os governos que passaram foram coisas ruins, tiveram coisas boas 

e esse programa, o PROUNI, é uma forma de incluir jovens que não tem condições de 

bancar os seus estudos e um exemplo: minha esposa também, terceiro ano de faculdade 

conseguiu 50% de PROUNI e com isso dobrou o número de disciplinas e conseguiu se 

formar. Então é um programa que realmente faz a diferença na vida das pessoas e na vida 

desse Senhor também. Que é um exemplo de dedicação, de vontade e de determinação. 

Mas, o que me traz hoje a essa Casa é continuar um pouco o assunto de semana passada 

que eu falei sobre a importância de nós termos os governos pensando na população, na 

comunidade e não pensando somente na eleição. E dentro dessa linha eu queria parabenizar 

o Deputado João Derly da REDE que apresentou um projeto de lei que é o PL 9045 que 

trata sobre a criação da zona franca do vale dos vinhedos nas condições que especifica 

abaixo. O que é essa zona franca? É uma, no seu artigo 2º diz o seguinte: fica criado nos 

municípios de Bento, Garibaldi, Monte Belo e Santa Tereza a zona franca do vale dos 

vinhedos, constituída por área de livre comercio de importação e exportação sobre regime 

fiscal especial com objetivo de desenvolver a vitivinicultura local, promover e difundir o 

enoturismo e estimular a geração de emprego e renda no vale dos vinhedos. E aqui depois 

eu posso compartilhar com os Senhores o Projeto de Lei tem uma série de incentivos, 

sendo o principal deles o IPI, a isenção de IPI pra venda e compra de insumos que com 

certeza vai contribuir e muito para as indústrias, as cooperativas que trabalham com a uva. 

Porém, porém, é mais um exemplo que a gente percebe, não do Deputado, porque nós 

fomos atrás dessas informações e nós vimos que houve um lob bastante grande dos 

municípios para que esse projeto fosse entrado em tramitação e já tramitou em diversas 

comissões de forma bastante rápida porque que fica criado nos municípios de Bento, 
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Garibaldi, Monte Belo e Santa Tereza, 4 municípios, sendo criado na Zona do Vale dos 

Vinhedos, Garibaldi, o Vale dos Vinhedos até o ponto que eu sei Garibaldi não tá dentro 

do Vale dos Vinhedos aí. Então é mais um exemplo de uma forma individualista de pensar 

e se criar políticas públicas. Aí nós temos agricultores aqui de Farroupilha, de Pinto 

Bandeira, de Flores da Cunha que entregam a sua uva lá na Vinícola Garibaldi, ou 

agricultores de lá que entregam essa uva aqui no São João. Esses agricultores não vão de 

alguma forma indireta serem beneficiados por uma lei tão importante quanto essa. Porque 

que essa lei não abrange toda a região da serra? Porque aí sim vai beneficiar uma cadeia 

produtiva e não municípios. Nós temos que parar com essa história de que o meu, eu, nós 

temos a denominação de fazer champanhe e vocês não tem por isso nós somos mais 

importantes, ou o moscatel é nosso e vocês não podem usar. Se ao passo que um município 

divulga que o vinho é importante na alimentação, que o suco de uva é importante na 

merenda escolar que o moscatel, o espumante, é uma bebida agradável, nós vamos estar 

aumentando o consumo e beneficiando toda a cadeira. Agora, não especificamente para 4 

municípios. Então até quando a gente, nós vamos pensar de forma individualizada? E por 

isso eu apresento juntamente com o colega Beto Maioli o Requerimento de número 23 que 

diz o seguinte: Os Vereadores abaixo firmados solicitam anuência dos demais pares para 

enviar ao Excelentíssimo Deputado Federal João Derly, ofício para sugerir que no Projeto 

de Lei 9.045/2017, tem um erro nos requerimentos de vocês, mas já foi alterado na Casa, 

de autoria do deputado que cria a Zona Franca do Vale dos Vinhedos, que então se é dessa 

forma que o município de Farroupilha também faça parte. Nós teríamos que lutar para que 

todos os municípios da serra fossem incluídos nesse projeto. Só que aqui nós não temos 

procuração para pedir que Flores da Cunha entre no Projeto, para que Pinto Bandeira entre 

no projeto, então para ser condizente com o que eu estou falando por esses motivos vamos 

pedir para que seja incluído Farroupilha. E dentro disso, dentro dessa importância tem uma 

reportagem do jornal informante da última sexta-feira que traz os números do setor 

vitivinícola em 2017 que cresceram 17,3 em 2017. É mais um argumento para reforçar a 

importância da cadeia produtiva da Uva e do Vinho para a nossa cidade, para o nosso 

estado, para a nossa região e para o nosso país. Então colegas Vereadores para não me 

alongar muito, eu trago então essa sugestão de requerimento que eu pediria que ao final do 

grande expediente fosse colocado em votação e que aqui tem, vai tramitar em algumas 

comissões, depois eu compartilho com os Senhores para que a gente possa conversar com 

os Deputados das nossas bancadas, quando passarem por essas comissões também 

questionarem esse ponto e de alguma forma nós olharmos para a região e não para um ou 

dois municípios. E aqui, vamos deixar novamente a questão política, não importa quer 

prefeitos são, de que partidos são. Lá ou aqui, nós temos que olhar a região. E olhando a 

região o meu sogro lá, será beneficiado, os vizinhos lá de São Marcos serão beneficiados, 

os amigos de Nova Roma serão beneficiados. Todos serão beneficiados. Eu acho que está 

mais do que na hora de a gente começar a olhar, começar a olhar, pensar, planejar e propor 

projetos para que todos, pelo menos de uma determinada região, sejam beneficiados. Se 

você vai para a Europa, se você vai pra, na Europa vai pra Portugal, vai pra França, vai na 

África do Sul que tem uma produção muito forte de vinhos ou mesmo aqui na Argentina 

você percebe que os limites dessas propostas que beneficiam muitos, eles não estão 

limitados geograficamente a um município ou a outro. É assim que as regiões crescem, 

ficam conhecidas como a região do vinho. Não é Bento Gonçalves a região do vinho, ou 

Bento Gonçalves. Não é a região do vinho. É a região do queijo, é a região de um produto, 
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de uma, especifico que nem existe da Europa. Então, cedo um aparte ao Vereador Arielson 

Arsego. 

1º VICE-PRES. TIAGO ILHA: Uma parte Vereador Arielson Arsego. 

VER. ARIELSON ARSEGO: Senhor Presidente, Senhores Vereadores, nós eu acho que 

é muito interessante essa questão e talvez quando é esses municípios que fazem parte desse 

projeto pensaram e conversaram com o Deputado, talvez eles tenham sido egoístas em 

colocar Vale dos Vinhedos e não região dos Vinhedos. E nesse intuito já que nós estamos 

falando aqui em incluir Farroupilha nós devemos pensar em não sermos agora egoístas e 

tentarmos entrar no projeto junto com esses municípios, mas deixar, por exemplo, Pinto 

Bandeira, Flores da Cunha, Caxias do Sul e Farroupilha fora e sendo sim a região dos 

vinhedos e não o vale dos vinhedos. E eu pedi uma parte até para que a gente pudesse 

discutir na hora de votar quem sabe até emenda, mas se dentro da possibilidade e os 

autores do requerimento Vereador Beto e Vereador Fabiano, se vocês, eu acho que seria 

interessante que a Câmara Municipal de Vereadores de Farroupilha, Senhor Presidente, 

entrasse em contato com as Câmaras Municipais e a Prefeitura inclusive com a Câmara de 

Vereadores entrasse em contato com Flores da Cunha, Caxias do Sul e Pinto Bandeira para 

que eles fizessem a solicitação da inclusão destes municípios neste projeto. Porque nós 

brigarmos só Farroupilha para entrarmos nesse projeto tem menos força do que Caxias do 

Sul, Flores da Cunha, Pinto Bandeira, Farroupilha e outros municípios entrarem também 

nessa questão. Eu acho que é interessante nós entrarmos. 

VER. FABIANO ANDRÉ PICCOLI: Então dentro dessa linha Vereador Arielson, nós 

poderíamos incluir aqui no requerimento, eu retiro ele e a gente refaz ele e até porque 

Vereador Beto sugeriu para que não, como está tramitando rápido, talvez a gente vote ele 

com alguma emenda ou, é mas aqui de alterar o nome, de alterar o nome que é criação de 

zona franca do Vale dos Vinhedos para criação da zona franca da serra gaúcha ou da região 

da uva e vinho que é denominação da região, ou região da uva e vinho poderia ser? Então a 

gente faz a aprovação com uma sugestão também para mudar, para que seja zona franca da 

Região Uva e Vinho ou da Serra Gaúcha? Da Serra Gaúcha acho que fica melhor? Do 

turismo é uva e vinho. Um aparte Vereador Josué Paese Filho. 

1º VICE-PRES. TIAGO ILHA: Uma parte ao Vereador Josué Paese Filho. 

VER. JOSUÉ PAESE FILHO: Obrigado Vereador Fabiano, era realmente o que eu ia 

falar alguma coisa do que o Arielson falou. Então eu vou sugerir aqui, que o projeto é do 

Deputado Federal João Derly né, mas que nós encaminhássemos, se os Vereadores 

concordar Beto, um requerimento também solicitando o que você está propondo, e 

parabéns pela iniciativa e do Arielson, mandar o requerimento para a bancada gaúcha. 

Vamos mobilizar todos os Deputados. Porque eles vão votar o projeto e eles tem contato 

diariamente lá com o Deputado Derly. Então eu acho que seria mais uma força encaminhar 

para todos esses municípios e encaminhar para a bancada gaúcha também. Obrigado pela 

parte e parabéns pela iniciativa. 

VER. FABIANO ANDRÉ PICCOLI: Sem dúvida, então nós podemos encaminhar essas 

três questões. Alterar aqui o requerimento para que ele seja sugerido a troca do nome. Nós 

enviarmos um ofício para as Câmaras de Vereadores aqui da região para que eles possam 

também encaminhar um Requerimento para o João Derly e o mesmo ofício para os 

Deputados gaúchos, aí vai ter que ser invidualizado porque não existe um gabinete para a 

bancada gaúcha lá. Está bem? Então é isso Senhor Presidente. Muito obrigado, obrigado 

pelas colaborações dos Vereadores. Uma boa noite a todos 
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1º VICE-PRES. TIAGO ILHA: Muito obrigado Vereador Fabiano Piccoli e essa Casa 

aceita sim, as sugestões debatidas aqui por ambos os Vereadores e já vai então solicitar a 

secretaria da Casa para que faça o envio desses ofícios, bem como também essa 

mobilização de alguma forma para que os outros municípios, as outras Câmaras possam se 

unir a esse trabalho importante levantado pelo colega Vereador Fabiano Piccoli. Passamos, 

dando sequência ainda ao Grande Expediente gostaria de convidar o Partido Socialista 

Brasileiro, para que faça o uso. Abre mão. Gostaria de convidar o Partido Democrático 

Trabalhista, para que faça o uso. Abre mão também de seu espaço. O Partido Republicado 

Brasileiro está na condição, conduzindo os trabalhos. Não havendo mais manifestações das 

bancadas passamos então ao espaço destinado ao Pequeno Expediente. Antes de colocar a 

palavra a disposição, gostaria de colocar em votação então, com a permissão dos 

proponentes, esse requerimento com as devidas correções sugeridas pelos demais 

Vereadores. Pode ser? Então eu coloco em votação o Requerimento 023/2018, de autoria 

dos Vereadores Alberto Maioli e Fabiano André Piccoli, para que possa então sugerir que o 

Projeto de Lei 40.945/2017 de autoria do Deputado João Derly que cria a zona franca do 

Vale dos Vinhedos com as demais correções colocadas e apontadas na sua manifestação e 

concordas pelos Vereadores. Subscrito a todas as bancadas. Então o Projeto de Lei, 

colocamos em votação, então tem aprovação por todos os Vereadores e subscrito por todas 

as bancadas dessa Casa Legislativa. Passamos então agora ao Pequeno Expediente. 

 

PEQUENO EXPEDIENTE 

 

1º VICE-PRES. TIAGO ILHA: A palavra está à disposição dos Senhores Vereadores. 

Com a palavra o Vereador Jonas Tomazini. 

VER. JONAS TOMAZINI: Boa noite Senhor Presidente, demais Vereadores, a imprensa 

que nos acompanha nesta noite, aos servidores públicos municipais do executivo, do 

legislativo, o Seu Menzen, Clóvis, que nos acompanham aqui a Sessão. Eu gostaria de 

apresentar então primeiramente o Requerimento de número 24/2018. O Vereador 

signatário, após ouvida a Casa, requer à Vossa Excelência, que seja enviado ao poder 

executivo municipal para que realize manutenção no trecho não pavimentado da Rua 

Abramo Dal Molin no Bairro Monte Pasqual. Nós temos algumas imagens então, que está 

passando aqui na tela. É um trecho que acaba fazendo a ligação tanto com o Bairro Monte 

Pasqual, Bairro Alvorada e o Bairro Industrial, não é um trecho muito extenso, acabou 

ficando de fora de uma pavimentação realizada no ano de 2015. E que vocês percebam 

colegas Vereadores que hoje encontra-se essa foto quem sabe de uns 4 ou 5 dias atrás, em 

dificuldade bastante difíceis de trafegabilidade. Então por ser um trecho curto, mas que é 

bastante utilizado principalmente pela população que acessa três bairros muito importantes 

aqui do nosso município. Nós estamos solicitando através desse requerimento uma atenção 

especial para que seja feita pelo menos a manutenção. Achamos inclusive que talvez até 

seja possível aí a pavimentação, visto que esses 200 e poucos metros ficaram de fora 

quando foi feita a pavimentação naquela oportunidade em 2015. Mas, se não for possível 

neste momento, pelo menos que a gente tenha melhores condições para que os veículos e 

também os pedestres possam trafegar nesse trecho que está em bastante dificuldade. 

Solicito Senhor Presidente que o Senhor coloque em votação o Requerimento 24/2018. 

1º VICE-PRES. TIAGO ILHA: Em votação o Requerimento 024/2018 de autoria do 

Vereador Jonas Tomazini. Os Vereadores que estiverem de acordo permaneçam como 
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estão os contrários que se manifestem. Requerimento 024/2018 aprovado por todos os 

Vereadores. Palavra continua à disposição do Senhor Vereador. 

VER. JONAS TOMAZINI: Reforço então apenas, já que foi utilizado recentemente essa 

questão de que o município tem dificuldade em algumas manutenções que todos os 

proprietários de veículos automotores com placas em Farroupilha quando recolhem o seu 

IPVA 50% dele fica no município. Então é necessário que o município tenha recursos 

próprios para poder fazer essas manutenções que são tão importantes. E por isso 

certamente vamos contar com atenção para que o Executivo municipal resolva essa 

situação e outras que a gente tem no nosso município com a maior brevidade possível. Para 

concluir Senhor Presidente, dentro do nosso tempo, eu gostaria também de consultar e 

depois o Senhor vai falar com o Presidente, nós temos agora no dia 02/04 nós temos o dia 

mundial de conscientização do autismo. No ano passado nós convidamos então a diretoria 

da AMAFA para que se fizesse presente e explanasse os trabalhos da entidade. Esse ano a 

gente tem um momento ainda mais especial que é a proximidade da inauguração do prédio, 

ano passado já estava nos detalhes. Agora o prédio já deve ser inaugurado brevemente, 

então quem sabe até essa sessão a gente já tenha o prédio. Eu não quis fazer o 

Requerimento ainda, porque a gente sabe que tem toda uma atividade na Casa, tanto a 

questão de que a primeira segunda-feira do mês está reservada para a tribuna livre, não sei 

se é esse o nome, se eu estou enganado. Então eu não sei se já tem agenda para essa data. A 

gente tem também a agenda das sessões que serão realizadas fora da Câmara, fora da Casa 

Legislativa, nos bairros ou no interior e eu não sei certo ainda as datas então eu gostaria de 

verificar com a Presidência então a possibilidade de nós agendarmos e aí tendo, estando 

tudo certo a gente faz o requerimento na semana que vem, mas aí convidando a entidade já 

para uma data certa. E lembrando que neste ano a nossa sessão da segunda será justamente 

no dia 02 de abril que é exatamente o dia em que se comemora o dia internacional de 

consciência ao autismo. Então se nós pudéssemos nessa data convidá-los ficaria 

exatamente no dia em que ocorre essa comemoração, a gente pode fazer Pequeno e Grande 

Expediente da mesma forma e abriria um espaço que a Presidência determinar para que 

eles falem sobre esse último ano de trabalho na entidade e sobre o trabalho com essa 

questão do autismo aqui na cidade. Então a gente deixa essa tarefa para a Presidência e 

durante a semana a gente volta a conversar e encaminha na próxima segunda-feira. Era isso 

Senhor Presidente. Muito obrigado. 

1º VICE-PRES. TIAGO ILHA: Obrigado Vereador Jonas Tomazini, essa Casa aceita sim 

a sugestão e passaremos então ao nosso Presidente bem como toda a administração da Casa 

para que tente ver dessa possibilidade. Palavra a disposição dos Senhores Vereadores. Com 

a palavra Vereador Tadeu Salib dos Santos. 

VER. TADEU SALIB DOS SANTOS: Senhor Presidente, Senhores Vereadores, 

Vereadora Eleonora, público que aqui permanece conosco, imprensa, eu queria Senhor 

Presidente, trazer também o Requerimento de número 022/2018. E ao mesmo tempo 

solicitar para que fosse tomada devidas providências quanto a este convite, a este oficio a 

ser emitido também para o Comando do Corpo de Bombeiros que traz no seu texto o 

seguinte: “O Vereador signatário, após ouvir a Casa, requer a Vossa Excelência que seja 

enviado convite ao Comandante do Corpo de Bombeiros de Farroupilha, Sr. Ailton Borges 

Bom, e para um funcionário do Executivo Municipal do setor responsável, para que se 

possível venham a esta casa Legislativa explanar a respeito da liberação do PPCI (Plano de 

Prevenção e Proteção contra Incêndio) e também sobre sua concessão e procedimentos, 
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tendo em vista as inúmeras reclamações dos solicitantes, das desinformações acerca os 

encaminhamentos e da demora nas solicitações. Este requerimento está sendo reiterado, 

pois já foi encaminhado em 24 de abril de 2017. (Conforme anexo junto a este 

requerimento). ” Era isso Senhor Presidente, pediríamos que o Senhor colocasse também 

em aprovação. 

1º VICE-PRES. TIAGO ILHA: Muito bem, em votação o Requerimento 022/2018, de 

autoria do Vereador Tadeu Salib dos Santos. Os Vereadores que estiverem de acordo 

permaneçam como estão, os contrários que se manifestem. Aprovado então por todos os 

Senhores Vereadores. A palavra ainda a disposição com o Senhor Vereador Tadeu Salib 

dos Santos. 

VER. TADEU SALIB DOS SANTOS: Senhor Presidente, era somente isso. Lhe 

agradeço. Muito obrigado. 

1º VICE-PRES. TIAGO ILHA: Muito bem, a palavra a disposição dos Senhores 

Vereadores, ainda nosso Pequeno Expediente. Com a palavra Vereador Aldir Toffanin. 

VER. ALDIR TOFFANIN: Senhor Presidente, Senhores Vereadores, quero 

cumprimentar aqui o Rodrigo, o Joel, Seu Menzen, demais aqui presentes. Referente a uma 

solicitação feita na última segunda-feira pelo Vereador Arielson Arsego de problemas com 

iluminação nas proximidades com a Trombini. Este Vereador, só para dar um retorno aí, 

foi atrás do assunto, estava sendo tratado lá um problema da RGE com o Senhor Mauro 

Diogo da Silva, supervisor de manutenção industrial da Trombini. E hoje a tarde 

recebemos a resposta do Seu Rafael Breda, que é um dos Diretores da RGE, dizendo que o 

problema a RGE já foi lá, constatou e no último final de semana aí resolveu o problema. 

Este Vereador ainda não passou lá para verificar se realmente está resolvido. Fica meu 

compromisso de passar na noite de hoje e ver se está resolvido. Mas, de qualquer forma 

apenas para dar um retorno Vereador que é uma prática que esse Vereador como Líder do 

Governo pretende durante esse ano, sempre que possível trazer a resposta para os 

Vereadores. Eu gostaria de deixar registrado nessa Casa a minha tristeza na última quarta-

feira houve o falecimento do Senhor Antônio Primo Berria, Antônio Primo Béria, 

juntamente com o Senhor Ludovico Fanton, Luiz Antônio Moroni e outros líderes foram os 

fundadores da sigla do PDT lá em 1981. Hoje não estando mais na sigla PDT, mas sempre 

demonstrou um carinho muito especial pelo PDT e pelo nosso líder Leonel de Moura 

Brizola. Então eu gostaria que ficasse registrado nos anais desta Casa em nome do PDT os 

nossos sentimentos a família e gostaria também Senhor Presidente que no fim dessa sessão, 

se fosse com a autorização dos demais líderes, que fosse feito um minuto de silencio, para 

esse idealizador político. Que no seu bar principalmente, como era chamado Senado, muita 

discussão política houve lá. Então eu gostaria se ao final da sessão fosse possível um 

minuto de silencio. Era isso Senhor Presidente, muito obrigado. 

1º VICE-PRES. TIAGO ILHA: Obrigado Vereador Aldir Toffanin, apenas endosso 

também as nossas condolências a toda a família. Eu também tive, é vamos dizer, me criei 

politicamente sentado naquele bar desde meus 16, 17 anos que eu ia acompanhando meu 

amigo Paulinho das Quebradas né? Foi lá que nós iniciamos. Ele me apresentou essa figura 

que foi o Antônio Primo Béria. A palavra ainda a disposição dos Senhores Vereadores. 

Com a palavra Vereador Fabiano Piccoli. 

VER. FABIANO ANDRÉ PICCOLI: Obrigado Senhor Presidente. Só uma questão que 

aconteceu hoje compartilhar com os Senhores como o tempo muda. Está aí passando na 

frente da igreja matriz e não sei se os Senhores viram que hoje tinha uma promoção da 
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FSG e de uma rádio de Caxias a Rádio Mais Nova e aí eu estava ouvindo o locutor que 

estava com uma caixa de som a FSG estava com um caminhão, um caminhãozinho, com 

um furgãozinho atrás que era uma mini sala de aula e aí quem quisesse poderia fazer a 

prova de vestibular na hora que era uma redação e já saia com a nota, com a aprovação do 

Vestibular para cursar a graduação. Eles estavam com uma promoção que hoje era 50% de 

desconto no primeiro ano, ou no primeiro semestre. E aí a gente volta um pouquinho no 

tempo, quanto difícil era fazer um vestibular, o quanto difícil era ingressar no ensino 

superior. Então, como os tempos mudam. Hoje na hora, ah vou fazer faculdade. Entra ali 

faz uma redação num caminhão, põe o nome e assina. E até eu falei para uma pessoa, quem 

faz, faz com um olho fechado e quem corrige faz com os dois olhos fechados né? Para 

poder ter aluno. Então uma reflexão né de que, que bom que há uma oferta bastante grande 

de cursos superiores para que as pessoas possam seguir os seus estudos. Mas, o ingresso 

está hoje, somente em medicina, se não me engano, tem que fazer prova de teste de 

conhecimentos de disciplinas. Então era só para deixar compartilhado com os Senhores 

essa questão de que quando eu fiz meu vestibular em 1997 foi suado. Foram 03 dias na 

Universidade de Caxias do Sul, então era isso Senhor Presidente. Muito obrigado. 

1º VICE-PRES. TIAGO ILHA: Obrigado Vereador Fabiano Piccoli. A palavra ainda a 

disposição dos Senhores Vereadores. Com a palavra Vereador José Mário Bellaver. 

VER. JOSÉ MÁRIO BELLAVER: Senhor Presidente, colegas Vereadores quero saudar 

a colega Vereadora Eleonora, a imprensa, funcionários da Casa e demais presentes nessa 

sessão. Eu tenho um Requerimento para apresentar Senhor Presidente e esse requerimento 

realmente a gente que passa diariamente, cruza as ruas da nossa cidade está muito suja a 

nossa cidade e esse requerimento é de moradores da Rua Carlos Eger, com a Rua 

Cristovam Faria de Lima. Então esse é onde que diz: “O Vereador signatário, após ouvida 

a Casa, requer à Vossa Excelência, que seja enviado ao poder executivo para que realize a 

limpeza na Rua Carlos Eger esquina com Rua Cristóvão Faria de Lima no Bairro Pio X.” 

Mas, não é só essas ruas. Essa rua aonde que moradores não conseguem passar no passeio. 

Eles têm que entrar na rua para poder circular e inclusive a rua está tomada de mato. Então 

um cuidado especial. Eu me recordo muito bem, quando passei pela Secretaria de Obras 

nós fazíamos nas administrações do PMDB com o PP ações concentradas e quando se fazia 

essa ação se ia num bairro e se limpava todo esse bairro e se fazia um roteiro. Se criou todo 

um roteiro e aí o bairro Belvedere iria ser o primeiro, o segundo era o Primeiro de Maio. 

Parece-me que hoje se faz limpeza em alguns trechos, em algumas ruas e em outras ruas do 

mesmo bairro ficam abandonadas. Nós temos a Rua Papa João XXIII que o mato, 

sinceramente, só cruzar por lá, há um metro de mato. O tamanho do mato naquela rua e no 

passeio. Então colegas Vereadores é bom dar um alerta a Secretaria e ao Setor competente 

que façam essas limpezas nas nossas ruas do nosso município. Estão há muito tempo 

abandonadas. Claro, chove é verão. Mas, no passado chovia e se dava conta do recado. A 

população. 

1º VICE-PRES. TIAGO ILHA: Eu só vou interromper ao Senhor para pedir aos 

Vereadores que coloquem os seus celulares no silencioso, por gentileza. Com a palavra. 

VER. JOSÉ MÁRIO BELLAVER: Então Senhor Presidente que façam essas limpezas, 

essas manutenções que a população eles pagam os seus impostos o seu IPTU, mas querem 

a sua rua, no mínimo o que a administração pode fazer é a limpeza dessas ruas. Então eu 

gostaria que o Senhor colocasse em votação esse Requerimento. Mas, não só nessas ruas, 

em todas as ruas do bairro Pio X e em toda a nossa cidade que está com uma vegetação 
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muito alta para que a população possa sim se sentir um pouquinho aliviada desses 

problemas. 

1º VICE-PRES. TIAGO ILHA: Muito bem, em votação então o Requerimento número 

25/2018 de autoria do Vereador José Mário Bellaver. Os Vereadores que estiverem de 

acordo permaneçam como estão e os contrários que se manifestem. Vereador, aprovado 

por unanimidade e a palavra continua a sua disposição. 

VER. JOSÉ MÁRIO BELLAVER: Eu também gostaria de comentar e me associar as 

palavras do colega Vereador Toffanin a respeito do nosso amigo e político, Antônio Primo 

Béria. Era um homem que quem conheceu no passado quando ele criou o PDT, ele era um 

homem que respirava a política, claro que nos últimos tempos para cá, devido a sua doença 

diminuiu o ritmo e não frequentava mais a política e nem, havia muita gente que o 

frequentava o seu bar e falando de política porque devido a sua doença. Mas, era um 

homem que fez muito por Farroupilha. Trabalhou muito. Criou o PDT, foi nosso filiado, 

era filiado do PMDB neste momento e lamentamos a sua partida com 74 anos aonde que 

poderia estar junto conosco e falar e conceder muita política ainda no nosso município e 

também nós iríamos pedir que se fizéssemos 1 minuto de silencio em memória do 

falecimento do Antônio Primo Béria, concordamos e vamos fazer esse minuto de silencio e 

também a toda a família, a Dona Otavinha sempre presente nos momentos que Seu 

Antônio falava em política ela estava sempre ao lado e dando o apoio para que pudesse sim 

levar adiante o nome de Farroupilha. Então era isso Senhor Presidente. Muito obrigado. 

1º VICE-PRES. TIAGO ILHA: Obrigado Vereador José Mário Bellaver. A palavra ainda 

a disposição dos Senhores Vereadores. A palavra continua à disposição dos Senhores 

Vereadores. Nem mais um Vereador gostaria de fazer uso da palavra? Antes de 

encerrarmos a sessão agradecemos as pessoas que estão em casa, aos funcionários da Casa 

e a todos os colegas pelo presente debate e nós. Uma questão de ordem Vereadora 

Eleonora Broilo. Por gentileza. 

VER. ELEONORA BROILO: Eu só gostaria de solicitar então aos membros da Frente 

Parlamentar pela Saúde Animal que a gente marque, por favor, a data da visita ao canil 

municipal tendo em vista algumas denúncias que eu venho recebendo né? Sobre alguns 

descasos com os animais lá. Então, por favor, vamos marcar essa data o mais breve 

possível. Vereador Josué Paese Filho. (inaudível). 

1º VICE-PRES. TIAGO ILHA: Uma questão de ordem complementar aqui ao Vereador 

Josué Paese Filho. 

VER. JOSUÉ PAESE FILHO: Vereadora Eleonora, a Senhora como Presidente da 

Frente Parlamentar dos Animais eu acho que a Senhora tem que chegar e convocar a 

comissão, olha dia tal quem tem condições. Aí o pessoal se manifesta, se tiver que passar 

para o dia seguinte a gente passa. Mas, já deixar meio agendado entre nós. Porque se não a 

coisa vai andando e as denuncias vão chegando. Então eu acho que a gente já poderia 

combinar algum horário aí. 

1º VICE-PRES. TIAGO ILHA: Eu acho que podemos fazer o seguinte logo após essa 

reunião todos os integrantes estão aqui e podemos conversar de forma separada e 

marcamos a data. Pode ser? Pode ser todas as bancas. Então eu também gostaria de fazer 

um comunicado este Vereador na sessão de manhã também não conseguirei chegar à 

Sessão. Estarei participando de um curso profissional fora do município e talvez pela 

distância do deslocamento não consiga chegar e gostaria também do entendimento de todos 

os Senhores Vereadores. Como falei anteriormente agradeço a presença de todos vocês 
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aqui na sessão, as pessoas que estão em casa, a imprensa, os funcionários dessa Casa. 

Antes de encerrarmos essa sessão eu gostaria de convidar a todos os Vereadores para que 

possamos fazer um minuto de silencio pelo passamento do Senhor Primo Antônio Béria.  

 

(Um minuto de silencio) 

 

1º VICE-PRES. TIAGO DIORD ILHA: Nada mais a ser tratado no dia de hoje declaro 

em nome de DEUS encerrados os trabalhos da presente Sessão Ordinária. 

 

 

 

Thiago Pintos Brunet  

Vereador Presidente 

 

 

 

Odair José Sobierai 

Vereador 1º Secretário 
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