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SESSÃO ORDINÁRIA  

 

Presidência: Sr. Raul Herpich 

 

Às 18:00 horas, o Senhor Presidente, Vereador Raul Herpich, assume a direção dos 

trabalhos. Presentes os Vereadores: Alberto Maioli, Aldérico Bonez de Matos, Arielson 

Arsego, Ildo Dal Soglio, João Reinaldo Arrosi; José Mário Bellaver, Josué Paese Filho, 

Juvelino Angelo De Bortoli, Leandro Somacal, Lino Ambrósio Troes, Maristela Rodolfo 

Pessin, Paulo Roberto Dalsochio, Raul Herpich, Sedinei Catafesta e Vinícius Grazziotin 

de Cezaro. 

 

PRES. RAUL HERPICH: Invocando o nome de DEUS declaro abertos os trabalhos da 

presente Sessão Ordinária. Solicito ao Vereador Ildo Dal Soglio primeiro Secretário para 

que proceda à leitura do Expediente da Secretaria. 

 

EXPEDIENTE 

 

1º SEC. ILDO DAL SÓGLIO: Boa noite Senhor Presidente, boa noite aos Vereadores, 

Vereadora Maristela e demais aqui presentes. Recebemos o seguinte expediente: 

- Of. 028/16, em 26 de fevereiro, Hospital Beneficente São Carlos. Resposta ao oficio 

GAB. N° 0041/2016. 

PRES. RAUL HERPICH: Obrigado Vereador Ildo. A palavra está à disposição dos 

Senhores Vereadores. A palavra está com o Vereador João Reinaldo Arrosi  

VER. JOÃO REINALDO ARROSI: Eu queria solicitar o balanço do hospital. 

PRES. RAUL HERPICH: Será providenciado. Antes de iniciar com os projetos, a 

respeito a nota de apoio aos agricultores tudo certo? Então o ofício será encaminhado. 

Passamos para a Ordem do Dia. 

 

ORDEM DO DIA 

 

PRES. RAUL HERPICH: Em primeira discussão o Projeto de Lei nº 011/2016 que 

concede título Mérito Esportivo do Ano ao Ricardo Ló. Temos os pareceres favoráveis de: 

Constituição e Justiça; Direitos e Garantias Fundamentais, bem como o Jurídico da Casa. 

A palavra está à disposição dos Senhores Vereadores, a palavra está o Vereador Sedinei 

Catafesta. 

VER. SEDINEI CATAFESTA: Senhor Presidente, cumprimento Vossa Excelência, 

quero cumprimentar os demais colegas parlamentares da Casa. Quero aqui registrar em 

nome da Vereadora Maristela Rodolfo Pessin que representa a força da mulher aqui do 

nosso município pelo dia internacional hoje da mulher em teu nome Vereadora Maristela 

Rodolfo Pessin, cumprimentar as nossas colegas mulheres aqui do parlamento 

farroupilhense, pelo dia, desejar muita saúde, muita felicidades, muitas conquistas, que a 

mulher ao longo dos anos ela vem conquistando o que é de direito, o que é de direito ser 

igual o que tem o homem, muito ainda elas têm que conquistar, então quero parabenizar e 

as demais mulheres aqui desta Casa, sintam-se todas agraciadas e abraçadas pelo Vereador 

Catafesta. Presidente, quero antes de apresentar o projeto, agradecer esta Casa que no ano 

passado em uma reunião estivemos já discutindo o nome do nosso querido amigo Ricardo 
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Ló, que está aqui, é surpresa para ele, porque eu não fui falar para ele pessoalmente, então 

quero agradecer a tua vinda aqui Ricardo Ló, e dizer que todos os Vereadores que estão 

aqui são cúmplices que este Projeto de Lei nº011/2016, está na pauta desta Casa, para a 

aprovação da indicação no qual esta Casa concede o título Mérito Esportivo do Ano de 

2016, para você, pelo teu trabalho, pelo teu dia a dia da tua vida, dedicado aos 

farroupilhenses, a profissão que você escolheu, a qual você foi a cada dia aperfeiçoando ela 

pelo conhecimento que a vida lhe coloca no dia a dia, e isso é o reflexo de nós nesta Casa 

hoje estarmos aqui votando este projeto que eu peço urgência, que a Casa pode nos 

próximos dias já ir organizando a agenda para que possamos outorgar o Título de Mérito 

Esportivo do Ano ao radialista Ricardo Ló, grande incentivador do esporte de nossa 

cidade, Ricardo Ló, desde muito cedo escolheu a profissão de radialista, realizando 

programas musicais e noticiários na Rádio Miriam e também em rádios de outros 

municípios, mas foi como narrador e comentarista esportivo que Ricardo Ló, destacou-se 

na região acompanhando o esporte amador de nosso município onde quer que fosse lá 

estava o Ricardo, transmitindo e comentando via rádio todos os acontecimentos esportivos 

da nossa cidade, pessoa simples e de grande caráter, Ricardo Ló é admirado por todos os 

farroupilhenses, que além do esporte, também dedica seu tempo a cultura italiana o qual é 

profundo conhecedor do “talian”, pelo seu empenho e dedicação e pelo o seu espírito 

esportivo, solicito Presidente que esta Casa e tenho certeza que será unânime, como foi no 

momento que colocamos o nome do Ricardo na nossa reunião a aprovação deste projeto, 

que possamos ainda neste ano fazer a homenagem a esta pessoa tão querida e uma 

homenagem em vida como ela tem o seu maior valor, obrigado Presidente, obrigado 

Vereadores e obrigado Ricardo Ló por ser essa pessoa merecedora deste mérito. Não é 

todos, muitos querem, mas poucos conseguem! Você é o cara, obrigado Presidente. 

PRES. RAUL HERPICH: Obrigado Vereador Sedinei Catafesta. A palavra está à 

disposição dos Senhores Vereadores. A palavra está com Vereador Josué Paese Filho. 

VER. JOSUÉ PAESE FILHO: Obrigado Senhor Presidente, Senhores Vereadores, 

Vereadora Maristela, parabenizar aqui o dia internacional da mulher, em nome da 

Vereadora Maristela Rodolfo Pessin, de todas as mulheres funcionárias da Casa, parabéns. 

Falar de Ricardo Ló, Vereador Sedinei Catafesta, teria assunto para muitas horas. Lembro 

do Ricardo, eu não estou te vendo aqui está mais para o lado um pouquinho, os bons 

tempos do futebol amador aqui em Farroupilha, do Farroupilhão, dos Master, dos debates 

que nós tínhamos, e eu representando ainda a Linha Paese, Cerrano, Jansen, e tantos mais, 

o Pedrinho está ai que participou daqueles bons tempos, e o Ricardo Ló, junto com o 

Raimundo Corá, na hora do meio dia, nós ficávamos na Rádio Miriam discutindo, mas era 

uma discussão saudável não como hoje que infelizmente, o nosso futebol em Farroupilha 

desapareceu. Me lembro do Ricardo em cima das casas Matas como comentarista, 

comentando os jogos e trazendo o povo, tinha jogos, Senhor Ricardo você lembra, do 

interior de 2.000, 3.000, pessoas ao redor dos estádios, não tinha lugar e estava lá o 

Ricardo Ló, no centro de campo, entrevistando jogadores, diretoria e chamando o público. 

Então Ricardo este título é merecedor, podia até ter vindo antes, mas nunca é tarde, me 

lembro também que eu apresentei o projeto em 2010, Projeto de Lei, que concede título 

esportivo, e o primeiro que levou este título, foi o nosso grande amigo que já partiu dentre 

nós o Tílico, que também foi um grande batalhador, fundador da liga de futebol de campo, 

futebol de salão e agora chegou a vez do Ricardo Ló, parabéns Ricardo, pelo teu trabalho 

que você tem feito, que está fazendo e que vai fazer muito mais por nosso esporte em 
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Farroupilha, e já vou dizer aqui agora que o Partido Progressista em nome deste Vereador, 

quando o Vereador Sedinei Catafesta, levantou ainda o seu nome no ano passado eu achei 

bacana e um mérito a tua pessoa, então parabéns e reforço o pedido de urgência e a votação 

do projeto ainda nesta noite, obrigado. 

PRES. RAUL HERPICH: Obrigado Vereador Josué Paese Filho. A palavra está à 

disposição dos Senhores Vereadores. A palavra está com o Vereador Alberto Maioli.  

VER. ALBERTO MAIOLI: Senhor Presidente, Senhores Vereadores, quero aqui 

cumprimentar a Vereadora Maristela e a minha secretária a Renata e em nome delas eu 

quero cumprimentar todas as mulheres de Farroupilha, as mulheres do mundo pelo dia 

internacional da mulher, e eu quero dizer que em nome da Bancada da REDE, até era 

desnecessário usar a minha fala, mas acontece que certamente no dia da homenagem ao 

nosso grande e querido amigo Ricardo, não sei se vou estar eu aqui nesta tribuna, ou se vai 

estar a Maria da Glória Menegotto, e eu quero aproveitar a oportunidade de parabenizar 

porque quantas vezes você ter me acompanhado neste Município de Farroupilha, em um 

jogo de futebol, e olha que nós estamos velhos, nós começamos novos a jogar futebol, 

inclusive um dia estava me entrevistando no Farrapos, e eu meio louco, continuo louco até 

hoje na minha fala, e ele me entrevistando e eu na Rádio na Viva, é a Rádio Miriam, claro 

a Rádio Miriam, sempre viva no esporte amador farroupilhense, na hora me sai bem, isso 

foi uma entrevista que nós fizemos a muitos anos atrás que nós jogava na Julieta contra a 

Amizade e dava um futebol maravilhoso, mas Ricardo teu nome foi escolhido e não teve 

nenhum Vereador que fez algum obstáculo, esse título é merecido, porque você é uma 

pessoa muito simples e querida além disso, por toda a comunidade de Farroupilha, então eu 

tenho certeza que me sinto muito grato, muito feliz em poder dizer: parabéns por esta 

homenagem que nós vamos lhe prestar. Obrigado Senhor Presidente. 

PRES. RAUL HERPICH: Obrigado Vereador Alberto Maioli A palavra está à disposição 

dos Senhores Vereadores. A palavra está com o Vereador Vinícius Grazziotin De Cezaro. 

VER. VINÍCIUS GRAZZIOTIN DE CEZARO: Obrigado Senhor Presidente boa noite, 

não poderia de deixar de saudar em especial a Vereadora Maristela Rodolfo Pessin, a nossa 

assessoria em nome da Francielly, quero cumprimentar também a todo as mulheres das 

Casa pelo dia internacional da mulher e também fazer uma consideração que tanto lutaram 

pelos direitos e uma das conquistas mais significativas da mulheres foi o direito ao voto, e 

o voto é um direito que se exerce na política, para ver como a política é importante sim e 

não deve ser desmerecida, Getúlio Vargas, obrigado Vereador Lino Ambrósio Troes. Eu 

queria dizer também que o Projeto de Lei n.º 011/2016, muito tranquilo o Ricardo Ló, já 

conhecia a um tempo e vejo a foto dele todos os finais de semana no galpão do CTG 

também, então além de toda a questão esportiva, também tem o tradicionalismo o cultivo 

das tradições italianas, do “dialeto talian”, o Ricardo Ló, certamente uma pessoa 

merecedora desta indicação, eu estava vindo para cá, e daí hoje eu fiz uma coisa diferente, 

porque eu estava sem carro, então eu vim caminhando e passei na frente do Ronha 

Charrua, e vim subindo e daí eu me lembrei que o Ricardo Ló, faz essas caminhas também, 

volte meia eu passo por ali e encontro o Ricardo caminhando, então hoje eu fiz uma 

atividade típica do Ricardo Ló, muito bom, meus parabéns Ricardo Ló, realmente é um 

prazer poder votar em um projeto desses e que com certeza vai ser um reconhecimento ao 

seu trabalho, muito obrigado Senhor Presidente. 
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PRES. RAUL HERPICH: Obrigado Vereador Vinícius Grazziotin De Cezaro. A palavra 

está à disposição dos Senhores Vereadores. A palavra está com o Vereador Juvelino 

Angelo De Bortoli. 

VER. JUVELINO ANGELO DE BORTOLI: Senhor Presidente, demais pares, saudar 

aqui o Presidente do PP o Renato, o suplente de Vereador Pedro Trevisan, uma saudação 

especial as mulheres, por hoje ser o dia internacional da mulher, e um cumprimento 

especial ao futuro homenageado Ricardo Ló da Rádio Miriam, eu acho que você passou 

por todos os setores de reporte até narrador, comentarista e acho que descrever o que você 

fez, o que representa para a comunidade, mas adiante no dia da homenagem. Uma coisa 

que vai condizer com atua realidade, uma coisa que você sempre fez, que é um programa 

que você institui na própria rádio, “come no altri no guene altri” acho que isso é o 

importante. 

PRES. RAUL HERPICH: Obrigado Vereador Juvelino Angelo De Bortoli. A palavra 

está à disposição dos Senhores Vereadores. A palavra está com o Vereador Lino Ambrósio 

Troes. 

VER. LINO AMBRÓSIO TROES: Excelentíssimo Senhor Presidente, Senhores 

Vereadores, quero saudar as mulheres de modo especial a Vereadora Maristela Rodolfo 

Pessin, as nossas assessoras, as mulheres que trabalham na Casa as cumprimento pelo dia 

mulher, quero saudar também o Renato e o Pedrinho e saudar o Ricardo. Com toda a 

tranquilidade do mundo votar esse projeto, para mim é uma satisfação muito grande porque 

o Ricardo tem uma trajetória de um homem disciplinado com seus princípios, um homem 

de caráter, um homem de fé, um homem preciso, sem vaidades e presente na nossa 

comunidade e o seu jeito, da sua maneira, e isto é bom é um exemplo para aqueles que 

eventualmente precisam ter alguma referência, o Ricardo é uma referência em termos de 

rádio, de atividade esportiva, e por isso deve receber com muita honra a homenagem desta 

Casa, e o PTD, é solidário em prestar está homenagem e que com isto você se sinta 

valorizado cada vez na atividade que desenvolve, tanto no que se refere o tradicionalismo 

quanto no que se refere a cultura italiana que você trabalhou e batalhou desde o início das 

atividades e até o teu trabalho atual com o esporte na rádio, por isso nós queremos 

cumprimentar e dizer que é uma honra o PDT participar deste projeto de concessão dessa 

honraria a ti, muito obrigado. 

PRES. RAUL HERPICH: Obrigado Vereador Lino Ambrósio Troes A palavra está à 

disposição dos Senhores Vereadores. A palavra está com o Vereador José Mário Bellaver.  

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

neste dia da mulher farroupilhense a colega da Vereadora Maristela, e em seu nome 

gostaria de saudar todas as mulheres assessoras que fazem parte desta Casa nossos 

cumprimentos, cumprimentar o Presidente do PP Renato Tartarotti, suplente de Vereador o 

nosso amigo Pedrinho, e também de modo especial cumprimentar o nosso amigo Ricardo 

Ló, que é concedido o título de Mérito Esportivo do Ano ao Senhor Ricardo Ló. Falando 

em esporte Vereador Josué Paese Filho, e os demais Vereadores, Vereador Alberto Maioli, 

que participaram muito nos campos de futebol do interior, falar em Rádio Miriam, o que 

vinha na mente em primeiro lugar era o Ricardo Ló, sempre antecipava a sua viagem nas 

comunidades aprontava todos os aparelhos, colocava os fios de telefone para poder 

transmitir os jogos do interior. Então realmente é um título que é realmente merecido ao 

nosso amigo Ricardo, parabéns Vereador Sedinei Catafesta por ter escolhido o nosso 

amigo, e diz aqui no currículo dele que passou pela Rádio Miriam, em outras rádios da 
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região, mas aonde nós realmente conhecemos o Ricardo é do nosso município, na Rádio 

Miriam, aonde que ele pode realizar todo esse trabalho e conhecedor do esporte amador e 

também do Brasil sempre, seja frio, com chuva, o Ricardo está fazendo o trabalho para 

transmitir os jogos do Brasil, então é merecido, parabéns Ricardo esse título e também ele 

se dedica quando tem um tempo, a cultura italiana aonde é profundo conhecedor de toda a 

cultura italiana que representa aqui no nosso município, “ em tempo de Filó”, então nós 

também temos esse conhecimento do grande trabalho que ele realiza em frente dessa 

entidade e professor de música, a colega Vereadora Maristela Rodolfo Pessin, está me 

dizendo aqui, então muito importante o seu currículo Ricardo, parabéns e também 

gostaríamos de votar este Projeto de Lei, nesta noite, concordamos com o pedido de 

urgência do Vereador Sedinei Catafesta, que realmente é um título que é merecido ao 

nosso amigo Ricardo Ló, era isso Senhor Presidente muito obrigado. 

PRES. RAUL HERPICH: Obrigado Vereador José Mário Bellaver. A palavra está à 

disposição dos Senhores Vereadores. A palavra está com o Vereador Aldérico Bonez de 

Matos. 

VER. ALDÉRICO BONEZ DE MATOS: Obrigado Senhor Presidente, cumprimentar 

mais uma vez a colega Vereadora Maristela pelo dia internacional da mulher, já 

cumprimento também as colegas da Casa, sintam-se todas homenageadas neste dia. E 

também a respeito da indicação do nosso colega Vereador Sedinei Catafesta, ao Senhor 

Ricardo Ló, não tenho tantas histórias para contar como fez Vereador Josué Paese Filho, 

Vereador José Mário Bellaver, mas vejo que é uma indicação merecedora e com certeza 

nós da bancada do PSB, estaremos aprovando este projeto de forma urgente e claro de ante 

mão, eu quero lhe dizer Ricardo Ló, parabéns por essa indicação e por este título, 

provavelmente no dia 29 agora vai ser a minha última Sessão nesta Casa, então quando 

acontecer a homenagem oficialmente estarei na plateia, mas então já me antecipo dizendo 

com antecedência os parabéns. Obrigado, Senhor Presidente. 

PRES. RAUL HERPICH: Obrigado Vereador Aldérico Bonez de Matos A palavra está à 

disposição dos Senhores Vereadores. A palavra está com o Vereador Ildo Dal Soglio. 

VER. ILDO DAL SOGLIO: Boa noite Senhor Presidente, Senhores Vereadores, quero 

desejar os parabéns a Vereadora Maristela pelo dia das mulheres e também em nome da 

nossa assessora de bancada a Francielly, como disse o meu colega Vereador Vinícius 

parabenizar todas as colegas mulheres que estão aqui trabalhando nesta Casa. Eu quando 

vim para Farroupilha morar eu primeiramente fui trabalhar nas macieiras, nas terras do 

meu cunhado que são os Colombo, e era impressionante de que a avô que nós chamávamos 

a Senhora Anete Colombo, ela levantava para ouvir os programas do Ricardo Ló. Então 

Ricardo Ló, é admirado por todas as pessoas, não só na área esportiva, mas também 

naqueles programas que ele faz pela parte da manhã, hoje não dá para lembrar da Rádio 

Miriam, sem lembrar de Ricardo Ló, porque todas as pessoas gostam de ouvi-lo, porque 

ele sempre teve um jornalismo baseado na ética, daquele que dá a manchete e deixa a 

pessoa pensar, um verdadeiro jornalista, então parabéns Ricardo Ló, pelo teu trabalho, pela 

pessoa que tu és, pelo o que você representa não só para a Rádio Miriam, mas para toda a 

nossa comunidade de Farroupilha, então é por isso que nós da bancada do PT, eu e o 

Vereador Vinícius, também nós sentimos orgulhosos de tê-lo como homenageado neste 

momento, que vai ser homenageado, então meus parabéns. Obrigado Senhor Presidente. 

PRES. RAUL HERPICH: Obrigado Vereador Ildo Dal Soglio. A palavra está à 

disposição dos Senhores Vereadores. Se nenhum Vereador mais quiser fazer o uso da 
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palavra, colocamos em votação o pedido de urgência formulado pelo Vereador Sedinei 

Catafesta. Os Vereadores que estiverem de acordo permaneçam como estão. Aprovado a 

urgência por todos os Vereadores. Colocamos em votação o Projeto de Lei nº 011/2016 

que concede o Título Mérito Esportivo do Ano ao Ricardo Ló. Os Vereadores que 

estiverem de acordo permaneçam como estão. Aprovado por todos os Senhores 

Vereadores. Em primeira discussão o Projeto de Lei nº 012/2016 que Altera a Lei 

Municipal n.º 4.205, de 18-12-2015 que autoriza a abertura de crédito suplementar, e dá 

outras providências.  Temos os pareceres favoráveis de: Constituição e Justiça; Finanças e 

Orçamentos, bem como o Jurídico da Casa. A palavra está à disposição dos Senhores 

Vereadores, a palavra está com o Vereador Paulo Roberto Dalsochio. 

VER. PAULO ROBERTO DALSOCHIO: Senhor Presidente, Senhores Vereadores e 

demais presentes nessa Casa, também uma saudação toda especial as mulheres em nome da 

Vereadora Maristela pela passagem do dia internacional da mulher, embora eu acho que o 

dia da mulher é todo o dia de tão especial que as mulheres são. Senhor Presidente, o 

presente Projeto de Lei é uma alteração de rubrica no valor de R$ 15.000,00 e a destinação 

desse valor é a Associação Escola Família Agrícola da Serra Gaúcha AEFASERRA, com o 

intuito de auxiliar nos custos de permanência dos alunos farroupilhenses residentes no 

meio rural nessa escola, nós já votamos no ano que passou um projeto idêntico, não lembro 

o valor, mas que também foi votado e a Administração Municipal preocupada em subsidiar 

ou auxiliar no subsídio desses alunos está destinando esses R$ 15.000,00 para essa 

entidade, diante disso Senhor Presidente, solicito que o presente Projeto de Lei possa ser 

votado em regime de urgência nessa noite, que tenha aprovada a urgência e também o 

projeto. Era isso Senhor Presidente e Senhores Vereadores. 

PRES. RAUL HERPICH: Obrigado Vereador Paulo Roberto Dalsochio. A palavra está à 

disposição dos Senhores Vereadores. Se nenhum Vereador mais quiser fazer o uso da 

palavra, colocamos em votação o pedido de urgência formulado pelo Vereador Paulo 

Roberto Dalsochio. Os Vereadores que estiverem de acordo permaneçam como estão. 

Aprovado a urgência por todos os Vereadores. Colocamos em votação o Projeto de Lei nº 

012/2016 que altera a Lei Municipal n.º 4.205, de 18-12-2015; autoriza a abertura de 

crédito suplementar, e dá outras providências. Os Vereadores que estiverem de acordo 

permaneçam como estão. Aprovado a urgência por todos os Vereadores. Em primeira 

discussão o Projeto de Lei nº 013/2016 que autoriza a abertura de crédito especial e dá 

outras providências. Temos os pareceres favoráveis de: Constituição e Justiça; Finanças e 

Orçamentos, bem como o Jurídico da Casa. A palavra está à disposição dos Senhores 

Vereadores, a palavra está com o Vereador Paulo Roberto Dalsochio. 

VER. PAULO ROBERTO DALSOCHIO: Senhor Presidente, Senhores Vereadores e 

demais presentes nessa Casa. O presente Projeto de Lei é uma a abertura de crédito 

especial no valor de R$ 100.000,00 com valores vindos de um projeto apresentado ao 

Governo Federal no Ministério da Cultura e da Fundação Nacional de Artes – FUNARTE, 

para fins de aquisição de instrumentos musicais para a Escola Pública de Música, o projeto 

foi aprovado junto a FUNARTE e a destinação dos recursos que estão já liberados e para 

que possa utilizar os recursos e efetuar a compra desses equipamentos há a necessidade do 

presente Projeto de Lei, diante disso Senhor Presidente, solicito que o presente Projeto de 

Lei, possa ser votado em regime de urgência nessa noite, que tenha aprovada a urgência e 

também o projeto, quem sabe a gente pudesse ainda nesse ano votar vários projetos 
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idênticos com a vinda de verbas destinadas a nossas entidades. Era isso Senhor Presidente 

e Senhores Vereadores. 

PRES. RAUL HERPICH: Obrigado Vereador Paulo Roberto Dalsochio. A palavra está à 

disposição dos Senhores Vereadores. Se nenhum Vereador mais quiser fazer o uso da 

palavra, colocamos em votação o pedido de urgência formulado pelo Vereador Paulo 

Roberto Dalsochio. Os Vereadores que estiverem de acordo permaneçam como estão. 

Aprovado a urgência por todos os Vereadores presentes. Colocamos em votação o Projeto 

de Lei nº 013/2016 que autoriza a abertura de crédito especial. Os Vereadores que 

estiverem de acordo permaneçam como estão. Aprovado por todos os Vereadores. Em 

primeira discussão o Projeto de Lei nº 014/2016 que autoriza o Poder Executivo Municipal 

a repassar recursos a diversas entidades. Temos os pareceres favoráveis de: Constituição e 

Justiça; Finanças e Orçamentos, bem como o Jurídico da Casa. A palavra está à disposição 

dos Senhores Vereadores, a palavra está com o Vereador Paulo Roberto Dalsochio. 

VER. PAULO ROBERTO DALSOCHIO: Senhor Presidente, Senhores Vereadores e 

demais presentes nessa Casa. Nós temos aqui um Projeto de Lei aonde foi discutido junto 

ao Fundo Municipal de Desenvolvimento do Esporte e Lazer – Fundel, projetos 

apresentados junto a Fundel e todos eles aprovados, nós temos uma entidade que eu acho 

que não pela entidade, mas pelo Presidente, pela forma como ele vem trabalhando essa 

entidade talvez não fosse merecedora da pequena verba que está destinada. O Presidente 

dessa entidade, essa associação tem tido sempre o objetivo de criticar essa Casa, dizer que 

essa Casa não faz nada, que essa Casa inclusive percebe salários muito elevados e até 

parece que na atividade dele tem um abaixo assinado e que nós deveríamos estimular as 

pessoas irem buscar que é para baixar o preço do combustível, parece que assim que atingir 

5.000 assinaturas o combustível vem a R$ 1,99 no nosso município. Mas aqui nós temos 

uma valor destinado a Liga Farroupilhense de Futebol de Salão; Associação Grêmio São 

Luiz; Associação Farroupilha Atlética – AFA; Unidos Tae Kwon Do; Associação dos 

Corredores de Farroupilha – ACORF; Associação dos Moradores do Bairro Industrial; 

Círculo Operário de Farroupilha; Débora Vaes Colombo e a CPM da Escolinha Pré-

Desportiva do Departamento Municipal de Desportos – DMEL, todas essas entidades 

apresentaram projeto junto ao Fundel e esses projetos foram aprovados e encaminhados ao 

Executivo que sensibilizado está encaminhando esse Projeto de Lei, eu volto a confessar, 

tem uma entidade aí que não seria merecedora, talvez a entidade sim, mas não o seu 

Presidente. Eu pediria que nós pudéssemos analisar o presente projeto também em regime 

de urgência embora algum Vereador queira fazer alguma analise melhor, não me oponho 

que ele fique para segunda discussão, mas que pudesse ser apreciado ainda nessa noite em 

regime de urgência e o projeto também com a sua aprovação. Era isso Senhor Presidente 

muito obrigado.  

PRES. RAUL HERPICH: Obrigado Vereador Paulo Roberto Dalsochio. A palavra está à 

disposição dos Senhores Vereadores, a palavra está com o Vereador Josué Paese Filho. 

VER. JOSUÉ PAESE FILHO: Obrigado Senhor Presidente, Vereador Paulo, se fosse 

pelo Presidente votaria ao contrário, mas a associação não é de uma pessoa, não é de um 

Presidente, tem muitas pessoas que praticam esse esporte e é lógico que o município tem 

que colaborar com essas pessoas também, inclusive não me lembro, foi em 2010, 2011 ou 

2012, eu não lembro, quem encaminhou esse Projeto de Lei foi o Executivo por esse 

Vereador para criar essa fundação, mas isso vamos deixar de lado, deixa ele recolher 

quantas assinaturas que ele quiser, depois quem decide somos nós aqui. Se falava no 
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passado, eu não quero aqui, estou utilizando a palavra do Vereador Arielson, mas que bom 

Vereador Lino Ambrósio Troes, líder da bancada do PDT, Vereador Paulo, Vereadores da 

situação e da oposição. Que bom que vem do Executivo Municipal essas subvenções para 

essas entidades. Se dizia uma vez que era jogado dinheiro pela janela, podem vir quantos 

projetos forem para as entidades, aquelas entidades merecedoras que esse Vereador vota 

sempre favorável porque eu acho justo o Executivo auxiliar essas entidades, eu tenho 

certeza Vereador Paulo eu não vou nomear todas essas entidades que estão aqui, mas todas 

essas entidades, elas estão embaixo da janela esperando esse dinheiro. Eu acho que foi 

época de campanha que diziam que o PMDB e o PP jogavam dinheiro fora pela janela, 

dando subvenções para as comunidades, volto a dizer, acho correto isso, ajudar essas 

entidades, aqui tem esporte, a maioria é esporte, Associação dos Moradores do Bairro 

Industrial; CPM da Escolinha Pré-Desportiva, mas quando é para uma entidade dar uma 

arrumada no salão, ou no campo de futebol e que nós Vereadores e o Executivo sabe que o 

dinheiro vai ser aplicado realmente na finalidade, esse Vereador vota sempre favorável em 

todas as condições. Então, quero dizer parabéns por esse projeto Vereador Paulo e quando 

for necessário pode mandar para cá que esse Vereador vota favorável. Obrigado Senhor 

Presidente. 

PRES. RAUL HERPICH: Obrigado Vereador Josué Paese Filho. A palavra está à 

disposição dos Senhores Vereadores, a palavra está com o Vereador Arielson Arsego. 

VER. ARIELSON ARSEGO: Senhor Presidente, Senhores Vereadores, demais 

presentes, cumprimentar o suplente de Vereador Pedro Trevisan. Primeiro dizer que eu 

acho que nós deveríamos segurar esse projeto para votarmos na semana que vem e 

discutirmos mais porque nós aqui que não fizemos muita coisa, nós temos que acabar 

discutindo o projeto, nós temos mais tempo na semana que vem para discutir, o projeto 

entrou ontem nessa Casa, não precisa ser votado hoje até porque eu tenho dúvidas sobre o 

projeto por exemplo: a Associação Farroupilhense de Ciclismo, não estou falando do 

Presidente, eu estou falando da associação, quantos membros são? “ah o Vereador deveria 

conhecer, não”, eu gostaria que viesse o projeto que ele tem, que apresentasse o projeto 

que foi feito para os ciclistas, quantos ciclistas tem? Porque eu acho injusto o que está aqui 

nesse projeto, não o repasse para entidades ou para esporte, não sou contra isso, sou a favor 

e o PMDB fazia isso, O Vereador Josué falou aqui que era jogado dinheiro fora pela janela, 

nós tínhamos que apoiar as entidades. O que eu acho injusto aqui? R$ 10.000,00 para a 

Associação Farroupilhense de Ciclismo, quantos tem, dar R$ 12.000,00 para a AFA que 

tem 400 crianças e adolescentes para serem atendidas, será que quantos ciclistas tem para 

ganhar R$ 10.000,00, isso é o que nós temos que discutir aqui. Outra se foi feito uma 

votação para receber esses valores teria que ter vindo uma ata, cadê a ata desse projeto? 

Quais são os projetos que foram aprovados para nós sabermos o que nós estamos 

destinando a cada um? Eu estou destinando R$ 10.000,00 para Associação Farroupilhense 

de Ciclismo, R$ 8.000,00 para a Liga de Futebol de Salão que tem muita gente a gente 

sabe, “ah é Troféu, custa mais caro, a AFA não dá isso, é só escolinha, mas tem 

professores e sempre eu fiz um cálculo, nós repassávamos no passado, na administração do 

Baretta eram repassados R$ 25.000,00 para a AFA, 400 crianças nas escolinhas, Bairro 

Industrial, Medianeira, Centro, enfim todos os bairros e aí tinha os bairros em que eu citei, 

tinha os núcleos, era no Juvenil. Se tu colocar 400 crianças no DMEL por exemplo, lá no 

DMEL precisariam quantos professores, quanto custa um professor para o município? 

Muito mais do que R$ 25.000,00 por ano, um professor, mas com um professor tu não 
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consegue desenvolver o serviço que deveria ser feito o que é feito pela AFA por exemplo. 

Aí nós vamos para o Grêmio Esportivo São Luis, R$ 7.000,00 gente, não é porque é 

Grêmio ou Inter é porque é uma escolinha, quantos alunos tem a escolinha? Então, R$ 

7.000,00 comparar com uma Associação Farroupilhense de Ciclismo comparar com R$ 

10.000,00 não sei qual é o projeto, mas não me sinto em condições de votar esse projeto 

sem saber e conhecer os projetos, eu gostaria que viesse a essa Casa os projetos dessas 

entidades dizendo aqui na justificativa o que cada um deles vai fazer, porque eles tiveram 

que encaminhar para o conselho que foi criado por essa Casa inclusive, Vereador Josué, 

para que a gente possa saber realmente onde está indo. Nós não somos simplesmente, vem 

duas folhas aqui, um projeto bonito, as folhas brancas, escrito em preto, assinatura do 

Prefeito, parecer do Jurídico, parecer dos Vereadores das comissões, mas o que vai ser 

feito com o dinheiro nessas entidades? Vereador Lino, o Senhor mesmo sempre disse que 

as entidades deveriam encaminhar os seus projetos, elas encaminharam os projetos, quando 

eu estava na Prefeitura eu sabia o que elas iriam fazer, eu não sei como é que vinha para 

cá, mas enfim estava naquelas subvenções que vinha no orçamento, mas aqui eu não sei se 

tem alguma que tenha a necessidade tão urgente de receber recursos, o DMEL por 

exemplo, porque recebe recursos, eu conheço o Presidente também, eu não estou falando 

do DMEL porque seja alguém que tenha falado da Câmara de Vereadores, não o DMEL 

por exemplo é uma entidade que é do município, porque precisa repassar dinheiro para um 

CPM, talvez seja para a limpeza e tal, não tem ninguém para fazer limpeza no 

cinquentenário, não sei para que é repassado dinheiro, só para depois ficar prestando 

contas de R$ 4.000,00 ou tem alguma outra atividade que daqui um pouco não pode ser 

pago pela Prefeitura mas eu não sei para que é. Então Senhor Presidente, eu acho que esse 

projeto deveria ficar e vir esses esclarecimentos, inclusive com a ata e pelo menos uma 

explicação de cada projeto que está sendo aprovado nessa noite. Obrigado Vereador 

Arielson Arsego. 

PRES. RAUL HERPICH: Obrigado Vereador Arielson Arsego. A palavra está à 

disposição dos Senhores Vereadores, a palavra está com o Vereador Lino Ambrósio Troes.  

VER. LINO AMBRÓSIO TROES: Excelentíssimo Senhor Presidente, Senhores 

Vereadores. Eu novamente vou dar razão ou então comungar com a mesma ideia do 

Vereador Arielson, que alguma coisa deveria vir para cá esclarecida ou nos esclarecer. 

Comungo da mesma ideia e seguramente o líder de governo deverá providenciar essas 

questões de ata, de projetos, enfim alguma coisa nesse sentido, para que nós tenhamos 

melhores condições para esclarecer, quem sabe em uma outra Sessão, quem sabe esse 

menino que preside a Associação Farroupilhense de Ciclismo, venha para cá na plateia 

para fazer uma pressão encima de nós e saber que nós votamos o homenagem para o 

Ricardo Ló , alteração de rubrica, projeto de codificação, projetos do meio ambiente, 

projetos mais diversos e votamos também dinheiro para as entidades, ele precisa estar aqui. 

Então eu queria que a assessoria convidasse o cara para que viesse aqui na semana que 

vem para ver nós aprovarmos isso. Então eu peço para o Vereador Paulo que realmente 

retire, Senhor Presidente o Vereador Josué Paese Filho incansavelmente me solicita um 

aparte e eu concedo. 

PRES. RAUL HERPICH: Um aparte ao Vereador Josué Paese Filho. 

VER. JOSUÉ PAESE FILHO:Obrigado pelo aparte. Eu disse que votava a favor e não 

retiro o que eu disse, mas eu concordo perfeitamente com o que o Vereador Arielson falou. 

Vereador Lino, além de comunicar, eu acho que o Executivo deveria fazer essa parte, não 
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só o Presidente que nós não vamos só chamar um Presidente, eu acho que vamos chamar 

todos os Presidentes das entidades Vereador Aldérico, hoje ou terça-feira que vem se o 

líder de governo retirar o pedido de urgência, realmente eu acho que não é tão urgente, que 

comunicasse as entidades para que todas elas, o Presidente ou algum representante para vir 

aqui, eles estão recebendo subvenção, dinheiro do município, eu acho que deveriam 

estariam aqui presentes para ouvir o que a gente está falando, porque a gente está 

aprovando um projeto tão importante desses. Então realmente Vereador Paulo se o Senhor 

concordar com o Vereador Arielson de retirar o pedido de urgência, deixar para terça-feira 

se for possível eu também agradeço, obrigado. 

VER. LINO AMBRÓSIO TROES: Eu acho que o seu aparte contribuiu, com a minha 

ideia, o meu pensamento de termos aqui para que dentre outras coisas saibam que quando 

pegarem a corneta vão saber se eles podem tocar mais ou menos forte. Obrigado Senhor 

Presidente.  

PRES. RAUL HERPICH: Obrigado Vereador Lino Ambrósio Troes. A palavra está à 

disposição dos Senhores Vereadores, a palavra está com o Vereador Alberto Maioli. 

VER. ALBERTO MAIOLI: Senhor Presidente, Senhores Vereadores. Eu ouvi 

atentamente as colocações dos Vereadores que me antecederam, eu acho muito prudente a 

colocação do Vereador Lino e também do Vereador Arielson, mas as vezes é uma pena que 

nós não podemos prejudicar uma entidade por causa de uma pessoa despreparada que está 

dentro daquela entidade, é mesma coisa que dentro de um partido político senão pelo amor 

de deus o PT mataria todo o mundo né. Então tem pessoas boas dentro do Partido do PT e 

assim no Partido da REDE e em todos os partidos tem bastante pessoas desqualificadas 

dentro de vários partidos e aqui tem que fazer uma avaliação realmente que venham as atas 

dessas entidades para ver, é aquilo que se comentou aqui, a Escolinha de São Luis, a 

Associação dos Ciclistas será que precisa tanto assim, se é menos ou mais, então eu acho 

que é uma coisa muito importante, incansavelmente o Vereador Arielson me solicita um 

aparte. 

PRES. RAUL HERPICH: Um aparte ao Arielson Arsego. 

VER. ARIELSON ARSEGO: Eu só pedi um aparte para o Vereador Alberto Maioli 

porque eu não falei da entidade como o Presidente, eu não quero que fique esse parecer dos 

Vereadores daqui, eu estou dizendo porque vai vir no projeto talvez que vai trazer gente 

para Farroupilha, que vai encher os hotéis, vai encher os restaurantes, que os ciclistas vão 

vir para cá, que vai ter a premiação e blá, blá, blá, mas eu estou dizendo que eu não sei 

certo se é isso, eu só estou imaginando o que vai vir nesse projeto para dizer que tem que 

dar R$ 10.000,00, agora se está trazendo tudo isso, diferente do que é esse, nós também 

estamos através de outras entidades aqui, Farroupilha está sendo representada fora daqui 

também e pegam a AFA em que eu participei e fui da diretoria uma vez , não sou mais e eu 

não estou legislando em causa própria porque eu não sou mais da diretoria da AFA, 

conheço por isso que eu uso essa entidade. Eu digo para vocês Farroupilha é muito bem 

representada e foi Campeã Gaúcha inclusive em algumas categorias, então Vereador 

Alberto Maioli, eu quero deixar bem claro que eu não quero prejudicar e nem estou 

dizendo que vou votar contra, eu acredito que a bancada do PMDB vá votar a favor, nós 

nunca votamos contra um projeto como esse, mas eu vou votar mais tranquilo, com a 

consciência mais tranquila conhecendo os projetos que vão ser feitos. Aquilo que foi 

discutido e está em ata para ser aprovado, é isso que eu quero dizer. Obrigado Vereador 

Alberto Maioli. 
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VER. ALBERTO MAIOLI: Realmente eu entendi as colocações de vocês que dentro da 

minha telepatia, no cérebro do meu computador já passou a ideia de cada um de vocês, que 

eu tenho certeza de que todos vão votar favorável a um projeto dessa natureza, mas é 

importante discutir o projeto, faz bem para a nossa alma para o espírito e para o coração. 

Era isso Senhor Presidente. 

PRES. RAUL HERPICH: Obrigado Vereador Alberto Maioli. A palavra está à 

disposição dos Senhores Vereadores, a palavra está com o Vereador Paulo Roberto 

Dalsochio. 

VER. PAULO ROBERTO DALSOCHIO: Senhor Presidente, Senhores Vereadores. 

Também captei a telepatia dos nobres Vereadores e principalmente a preocupação do 

Vereador Arielson, acho que é justa, nós vamos providenciar junto ao Executivo os 

projetos que foram apresentados junto ao fundo e que encima desses projetos houve a 

aprovação e a destinação dessas verbas, encima desses projetos de fato, nós vamos poder 

avaliar melhor se alguma entidade até deveria receber mais ou alguma menos, de qualquer 

forma é o que foi aprovado, mas que a gente possa votar com tranqüilidade, tenho certeza 

que todos os Vereadores são favoráveis a essas entidades e vão aprovar o presente Projeto 

de Lei, uma semana a mais ou uma semana a menos não vai fazer diferença, então diante 

disso Senhor Presidente, retiro o pedido de urgência, vamos providenciar a documentação 

solicitada para que a gente possa na próxima semana analisar melhor e quem sabe aprovar 

naquela noite ou não. Era isso Senhor Presidente muito obrigado. 

PRES. RAUL HERPICH: Obrigado Vereador Paulo Roberto Dalsochio. A palavra está à 

disposição dos Senhores Vereadores, a palavra está com o Vereador Josué Paese Filho no 

seu espaço de liderança. 

VER. JOSUÉ PAESE FILHO: Senhor Presidente, bem rápido, eu vou citar uma outra 

entidade, só para não dizer que a gente está batendo encima do ciclismo, Associação 

Farroupilhense de Ciclismo. Nada contra as entidades pelo amor de deus, não vão falar aí 

fora que o Vereador Josué Paese Filho é contra por causa do fulano de tal, não, só porque 

eu andei muito de bicicleta também Vereador Alberto, mas vou citar o nome de uma 

entidade aqui: para não dizer que os Vereadores só falaram disso, por exemplo são 

somente R$ 4.000,00 a gente sabe que se é uma construção ou qualquer coisa a gente não 

consegue fazer nada não é Vereadores. Por exemplo, se me perguntarem na rua, porque R$ 

4.000,00 ao Circulo Operário Farroupilhense que é uma entidade forte, todo o mundo 

conhece, tem salas alugadas, farmácias, não sou contra, também não estou me colocando 

contra, só para deixar bem claro, estou usando uma outra. Vereador Josué Paese Filho, 

porque o Senhor votou favorável R$ 4.000,00 para o Círculo Operário Farroupilhense? Se 

tem um projeto que nem o Vereador Arielson falou, eu tenho explicação Vereador Paulo. 

Então eu acho que a colocação do Vereador Arielson foi feliz para nós todos Vereadores 

termos segurança e podermos dar explicação na rua aonde vai esse dinheiro. Obrigado 

Senhor Presidente. 

PRES. RAUL HERPICH: Obrigado Vereador Josué Paese Filho A palavra está à 

disposição dos Senhores Vereadores. Então esse projeto fica em segunda discussão. Eu 

peço para os Vereadores o seguinte: Nós vamos informar as entidades que o projeto vai ser 

votado na terça-feira, vamos encaminhar um oficio a todas as entidades dizendo que vão 

ser discutidos os projetos de cada uma e que se façam presentes na discussão na próxima 

terça-feira. Encaminhamento Vereadora Maristela Rodolfo Pessin. 
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VER. MARISTELA RODOLFO PESSIN: Senhor Presidente, só para fazer um 

agradecimento em nome das mulheres desta Casa, agradecer a todos os colegas pela 

referência em homenagem ao dia Internacional da Mulher e também agradecer ao 

Presidente da Casa pela rosa oferecida a cada uma delas. Muito obrigada a todos. 

PRES. RAUL HERPICH: Encaminhamento Vereador João Reinaldo Arrosi. 

VER. JOÃO REINALDO ARROSI: Senhor Presidente, somente um comunicado. Se 

colocar em votação também fique à vontade. Eu estou solicitando minha ausência nas 

Sessões de segunda e terça-feira da semana que vem por motivos pessoais. Gostaria que o 

Senhor colocasse em votação o meu afastamento nesses dois dias. 

PRES. RAUL HERPICH: Colocamos em votação o pedido de licença do Vereador João 

Reinaldo Arrosi nas Sessões dos dias 14 e 15/03/2016. Os Vereadores que estiverem de 

acordo permaneçam como estão. Aprovado por todos os Senhores Vereadores.  

VER. JOÃO REINALDO ARROSI: Obrigado Senhor Presidente. 

PRES. RAUL HERPICH: Nada mais a ser tratado nessa noite, declaro encerrados os 

trabalhos da presente Sessão Ordinária. Boa noite a todos. 
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