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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. Convido a todos para que de pé ouvirmos a prestação de 

compromisso e posse do Vereador Fabiano André Picolli. Termo de prestação de 

compromisso: prometo cumprir a Constituição da República Federativa do Brasil, a Lei 

Orgânica, as Leis federais, do estado, e do município e exercer o meu mandato sob a 

inspiração do patriotismo, da lealdade, da honra e do bem comum.  

VER. FABIANO ANDRÉ PICOLLI: Prometo. 

PRES. RAUL HERPICH: Declaro empossado o Vereador Fabiano André Picolli da 

Bancada do PT. Em aprovação as atas n.ºs 3.636 de 28.03.2016 e 3.637, de 29.03.2016. Os 

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

Senhores Vereadores. Solicito ao Vereador Paulo Roberto Dalsochio, 2º Secretário, para 

que proceda a leitura do expediente da Secretaria. 

 

EXPEDIENTE 

 

2° SEC. PAULO ROBERTO DALSOCHIO: Boa noite Senhor Presidente, boa noite aos 

Vereadores, Vereadora Maristela e demais aqui presentes. Recebemos o seguinte 

expediente: 

- Informativo, em 02 de abril, Vereador Sedinei Catafesta. Informo que a partir desta data 

estou filiado ao Partido Social Democrático – PSD. 

- Convite, em 04 de abril, Associação Cultural Umbandista Farroupilha. Carreata em 

Homenagem à Ogum (São Jorge). 

- Of. n.° 39/16, em 04 de abril, Prefeitura Municipal de Farroupilha. Projetos de Lei. 

PRES. RAUL HERPICH: Obrigado Vereador Paulo Roberto Dalsochio. E passamos ao 

espaço destinado ao Grande Expediente. 

 

GRANDE EXPEDIENTE 

 

PRES. RAUL HERPICH: Convido o Partido Democrático Trabalhista – PDT, para que 

faça uso da Tribuna. Abre mão do espaço. Convido o Partido Social Democrático – PSD 

para que faça o uso da Tribuna. Com a palavra o Vereador Sedinei Catafesta. 

VER. SEDINEI CATAFESTA: Senhor Presidente, quero aqui lhe agradecer, 

cumprimentar Vossa Excelência, cumprimentar os demais Vereadores que nesta noite 

especialmente o meu amigo ex. Secretário Fabiano Picolli, quero aqui desejar um profícuo 

trabalho aqui junto ao Poder Legislativo na Casa do povo e que você possa produzir eu 
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tenho certeza que vai produzir muito mais do que produziu junto a secretaria, junto ao 

nosso governo e deixou a sua marca entre algumas obras que eu estive presente junto a 

Vossa Excelência agora no sábado a revitalização total do nosso Parque da Imigração 

Italiana, uma obra maravilhosa e que vem beneficiar toda a nossa comunidade, 

ressuscitando o parque que por muitos anos ficou dormindo, abandonado, atirado as vacas 

e aos cavalos, e aí está uma área de lazer a nossa comunidade que merece esse espaço, 

parabéns. Salto Ventoso, sem comentários o trabalho feito junto a sua Secretaria de 

Desenvolvimento Econômico e Turismo, parabéns! Seja bem-vindo você, a sua família 

aqui presente, também os companheiros do partido do qual você defende e busca a cada dia 

o apoio nesta comunidade. Cumprimento o Vereador Rudmar que retorna a esta Casa, 

nosso amigo, companheiro de jornada já aqui no Poder Legislativo e desejar também 

Vereador Rudmar um belíssimo trabalho junto a nossa comunidade, junto aqui a Casa 

Legislativa. Senhor Presidente Vossa Excelência também já mencionou a leitura junto ao 

nosso Secretário Vereador Paulo Roberto Dalsochio, no qual este parlamentar pensando no 

crescimento da nossa comunidade, principalmente pensando nas demandas das emendas 

parlamentares que precisa ser vinda e investida neste município, demandas que vem ao 

encontro da saúde, do Hospital São Carlos, e outras áreas deste município relacionada ao 

Vice Governador do Estado do Rio Grande do Sul, Senhor José Paulo Dornelles Cairoli, 

que agora vamos ter uma porta de acesso ao Governo do Estado, se um lado está fechado 

se abre o outro lado, agora tem dois acessos, tem o acesso em Brasília junto ao nosso 

Ministério das Cidades, junto ao nosso Ministro Gilberto Kassab que há um compromisso 

muito grande com o nosso município, e aqui eu friso a construção do túnel do Santa Rita, 

que é compromisso que este governo assumiu, e que este governo já deu entrada, e que este 

governo assumiu com a comunidade, desde a elaboração do projeto, que muitos dizem ser 

um projeto milionário, mas de extrema importância para a execução desta obra e que agora 

junto possamos estar lá defendendo estas demandas em Brasília, e também aqui junto ao 

Governo do Estado, junto a vice governança que é do PSD. A vida política é assim mesmo, 

hoje há um objetivo, mas amanhã ele possa mudar e pensando na comunidade a gente tem 

que fazer escolhas e essa foi a escolha que este parlamentar junto com o nosso grupo optou 

para o crescimento da nossa cidade no que for necessário da minha força e quero aqui 

registrar o agradecimento da acolhida do PDT e parabenizar o evento de sábado, o qual 

estivemos presentes o almoço da juventude, aonde as lideranças do PSD, estiveram 

presentes no qual a gente fez a adesão para essa nova sigla. Quero dizer Vereador Lino 

Ambrósio Troes, que o trabalho de Vossa Excelência já está sendo reconhecido e ali na 

frente a história dirá e vai ser ainda mais lembrado por cada um dos trabalhos feitos nesta 

Casa e por todos nós. Senhoras e Senhores na semana passada, houve uma grande 

discussão aqui na Casa legislativa aonde eu falo da situação do nosso Hospital São Carlos 

que está já na CTI nas finanças porque está com problemas financeiro muito grande e 

houve um acordo no passado, e que este acordo não foi cumprido pelo governo atual. E eu 

quero dizer a Vossas Excelências que eu quando falo eu trago as provas porque não adianta 

você só falar da boca para fora se você não tem como testemunha este fato, estou aqui 

trazendo os documentos. Fui questionado pelo Vereador Arielson Arsego, e quero te dizer 

que há sim um convênio celebrado entre o estado há sim o convênio celebrado entre o ex. 

governador e que é uma lei, e que esta lei deveria ser cumprida e que esta resolução 

deveria estar em execução, desse repasse de R$ 700.000,00 mensal ao Hospital São Carlos 

que de fato não está ocorrendo no valor aqui firmado nesta resolução nº 074/2014 
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Secretária da Saúde do Estado Comissão Inter gestora Regional da Região Uva e Vale. A 

Comissão Inter gestora Regional da Região Uva e Vale, no uso de suas atribuições legais e 

considerando o processo de intervenção do Hospital Beneficente São Carlos, através do 

Decreto Municipal nº.5.555 de 13 de março de 2014, com a proposta de atendimento de 

80% para os usuários do SUS (Sistema Único de Saúde); considerando a reunião da 

Comissão Inter gestora Regional da região da Uva e Vales do 14 de maio de 2014, no 

Município de Antônio Prado, RESOLVE: Art. 1º -Aprovar a destinação de recursos 

financeiros mensal do Tesouro do Estado do Rio Grande do Sul – Fundo Estadual de 

Saúde, na ordem de R$ 700.000,00, para despesas de custeio de serviços prestados aos 

usuários do SUS (Sistema Único de Saúde) no Hospital Beneficente São Carlos, no 

Município de Farroupilha/RS, a data desta resolução assinada pela Justina Inez Onzi 

Presidente da Comissão Inter gestora Regional Região da Uva e Vales, também pela 

Solange Sonda Vice-Presidente da Comissão Inter gestora Região Uva, dia 14 de maio de 

2014. Eu quero dizer Vossa Excelência que eu trago um relatório dos recursos recebidos 

pelo estado, recursos destinados a saúde pelo município e recursos destinado ao nosso 

Hospital São Carlos pela União. O município em 2008 investiu na saúde R$10.115.367,78. 

Em 2009 investiu R$ 10.020.117,97. Em 2010 investiu R$ 11.567.921,95. Em 2011 

investiu R$ 14.774.866,72. Em 2012 investiu R$ 16.526.315,13. Em 2013 com o Governo 

de Claiton/Pedrozo, o aumento que teve já na área da saúde, em 2013 investiu-se R$ 

21.078.287,00, em 2014 investiu R$ 16.980.299,21. Em 2015 o último ano investiu R$ 

20.241.436,93. Investimentos na área da saúde vindas do estado: em 2008 investiu R$ 

577.546,54. Em 2009 investiu R$ 534.024,16. Em 2010 investiu R$ 942.116,34. Em 2011 

investiu R$ 672.855,17. Em 2012 investiu R$ 2.333.627,12. Em 2013 investiu R$ 

3.632.899,90. Em 2014 recursos estaduais então aqui fechou em R$ 10.061.691,82. Já em 

2015 o estado deixou a desejar a este município e muito, aplicando apenas R$ 

1.145.907,68. Aqui eu falo em todas as áreas relacionadas a saúde e entra também o 

Hospital São Carlos, eu tenho este relatório na integra ele no balancete desde os convênios 

de subvenção e também aqui fala dos programas do SAMU que vem verba estadual, 

federal para manter o SAMU no município e este relatório eu trago a Vossas Excelências 

para dizer que a realidade do hospital é o apoio que falta do estado. Hoje na reunião que eu 

estive em Porto Alegre junto ao Vice Governador a um compromisso muito grande e esse 

compromisso assumido com este município e esse compromisso estarei junto debatendo 

para que o Hospital São Carlos possa ser visto pelo nosso Governador José Ivo Sartori, de 

bons olhos e não fechar os olhos para a saúde e não fechar os olhos para este hospital, esta 

casa de saúde, que por muitos anos se abriu as portas e não se fecha por nenhum segundo, 

é para isso que aqui estou, para que agora junto com os nobres Vereadores que fazem parte 

deste governo e que o PSD também faz parte deste governo, possamos buscar recursos para 

o Hospital São Carlos, para que o hospital não fique nesta situação e continue prestando 

um serviço de excelência, um serviço de qualidade aos nossos cidadãos que merecem pois 

pagam os impostos e que possam ser retribuídos de uma forma igual para todos. Eu quero 

aqui frisar um e-mail que foi enviado para o Presidente na época da Assembleia Legislativa 

para que pudessem interferir junto ao Governo do Estado e que neste e-mail consta 

também em anexo a resolução nº.074/2014 da Comissão Inter gestora Uva e do Vale, e que 

aqui neste e-mail o atual Presidente do hospital, Doutor Francisco Isaias solicita para que o 

próprio Deputado na época pudesse intervir junto ao Governo do Estado, Governo Sartori, 

para que pudesse destinar então o que foi pactuado do estado junto ao município e não 



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL FL. Nº:  296 

CÂMARA MUNICIPAL DE FARROUPILHA ATA Nº: 3.638 

CASA LEGISLATIVA DR. LIDOVINO ANTÔNIO FANTON DATA: 04/04/2016 

 

 

 

apenas o que o Vereador Arielson Arsego, mencionou na semana passada do R$100,000.00 

que está vindo e a passos curtos não está vindo no momento certo, e quando vem, vem 

atrasado e isso quando vem! Então é isso que acontece e é para isso que eu estou aqui 

agora, em uma nova sigla em um novo partido para contribuir ainda mais para o nosso 

Hospital São Carlos. Presidente quero aqui registrar a Presença do pessoal ligado ao 

Vereador Sidinei Catafesta, ligado ao nosso trabalho ligado também a nossa construção 

para Farroupilha, quando a gente busca um objetivo sozinhos não chegamos a lugar 

nenhum e por isso temos a honra de termos pessoas fiéis pessoas que se dedicam junto 

conosco e essas pessoas que buscam, Maria Cristina é na hora da tristeza, na hora da 

alegria, estamos juntos, e é para isso eu estamos aqui, o meu amigo Alex Presidente do 

PSD aqui em Farroupilha e junto com a Círia e toda a equipe, junto com o PROS tenho 

certeza que vamos fazer uma grande união, um grande trabalho e fazer com que o nosso 

Prefeito Claiton Gonçalves e o nosso Vice Prefeito Pedrozo possam novamente governar 

este município por mais 4 anos, e é por isso que aceitamos esse desafio porque este jovem 

que vem lá de Nonoai, e é aqui em Farroupilha eu vem duas vezes buscando o seu espaço 

na política municipal, veio para ficar, vem para contribuir, vem para somar, muito obrigado 

Presidente, obrigado a todos.  

PRES. RAUL HERPICH: Obrigado Vereador Sidinei Catafesta. Convido o Partido dos 

Trabalhadores - PT, para que faça uso da Tribuna. Com a palavra Vereador Fabiano André 

Picolli estreando a Tribuna, seja bem-vindo Vereador. 

VER. FABIANO ANDRÉ PICOLLI: Senhor Presidente, Senhores Vereadores, Senhora 

Vereadora, boa tarde a todos. Gostaria de saudar de forma especial a minha esposa Maiara, 

meu filho Benjamin que estão presentes hoje nesta noite, quero saudar o Presidente do 

nosso partido o Flávio Lopes, ex-colegas de Prefeitura, saudar um amigo muito especial o 

Ronaldo, um lutador pela segurança na rodovia em frente a Trombini, empresa a qual 

trabalha. E confesso que é com muita emoção e com muita alegria que eu ocupo essa 

Tribuna na noite de hoje. No dia 05 de outubro de 2012 foi uma noite muito feliz porque 

conseguimos eleger um novo projeto para Farroupilha, mas também confesso que a tristeza 

era grande pelo fato de ter recebido o apoio de 1.076 farroupilhenses e não ter conseguido 

conquistar uma cadeira nesta Casa, confesso que foi bastante dolorido, mas esse fato 

possibilitou, quero saudar um ex-colega Miguel nosso colega de secretaria, esse fato nos 

proporcionou um novo desafio, foi um desfio frente a Secretaria de Desenvolvimento 

Econômico e Turismo e com muita alegria na semana passada encerramos esse ciclo na 

frente da secretaria. Quando você assume uma secretaria e aqui nós temos vários colegas 

secretários, ex-secretários, o Rudmar já foi secretário, da bancada da oposição também 

vários Vereadores, e quando se entra em um governo se tem muitos sonhos, e a vontade 

muitas vezes é maior do que as condições recursos para realizar este sonho. Aquele famoso 

recurso livre das secretarias é cada ano mais escasso e a Secretaria de Desenvolvimento 

Econômico e Turismo possuía o menor orçamento do município, que não foi diferente de 

outras épocas, então o grande desafio que nós tivemos foi de conseguir construir algo com 

recursos escassos e foi assim que lá em 2013 nós iniciamos uma busca por recursos, junto 

ao Governo Federal, junto aos Deputados que apoiam Farroupilha e certa vez conversando 

com um Diretor de uma empresa aqui em Farroupilha, eles nos disse: vocês ficam se 

vangloriando porque conseguiriam R$ 250.000,00 de um Deputado, R$ 300.000,00 de 

outro, que não é nada para o município, aí nós comentamos: não e nada, mas é com isso 

que a gente consegue fazer algo porque o recurso livre é escasso, então o desfio de 
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conseguir realizar e cumprir alguns projetos, algumas propostas do governo com recursos 

escassos sempre foi o grande desafiou e não foi e não e só um desafio do Prefeito Claiton e 

assim foi de Prefeitos que já passaram pela a Administração Municipal, é um grande 

desafio dos Governos Estaduais, do Governo Federal, que muitas vezes tem a intenção sim 

de investir, só que falta  recurso. Muitas vezes se tem o desejo e se assume o compromisso 

de se repassar R$ 700.000,00 por mês, para um hospital de um município, se consegue 

passar R$ 5.000.000,00 e se dividirmos por R$ 700.000,00 dá 7 meses, então parte do 

acordo foi cumprido, infelizmente o compromisso do Ex. Governador Tarso, era sim 

repassar! Só que infelizmente os cofres não permitiram, por outro lado é com muito 

orgulho, que muito foi se falado algumas vezes sobre o alinhamento das estrelas que agora 

com o Governo Municipal, tem no Governo Federal e no Governo Estadual, nós temos 

orgulho de ter conseguido alguns avanços para Farroupilha, através deste alinhamento. Por 

outro lado, sabemos que as dificuldades impedem, não é só este governo e depois eu vou 

compartilhar um vídeo, no qual a gente percebe que muitas vezes a gente sonha com 

alguns projetos, e por melhores que eles sejam nós não conseguimos executá-los, as vezes 

por falta de recursos, as vezes por falta de vontade política, e as vezes por falta de priorizar 

algumas áreas. E nesta Tribuna eu reforço este alinhamento que nós tivemos e 

conseguimos trazer para o Município de Farroupilha somente com o apoio de 2 Deputados 

ligados ao nosso partido, os Deputados Henrique Fontana e Pepe Vargas, mais de R$ 

5.000.000,00 em emendas e recursos dos ministérios nos últimos 4, 5 anos. Além disso se 

nós olharmos somente no ano de 2014, como o Vereador Sedinei Catafesta, trouxe aqui 

foram quase R$ 10.000.000,00 do Governo Estadual investidos na saúde do município. 

Quisera eu ser Prefeito e mesmo na véspera de eleição ver R$ 5.000.000,00, cair nos cofres 

do município para investir em saúde. No último sábado foi um dia muito especial, já com 

ex-secretário tivemos a oportunidade de entregar para a comunidade farroupilhense, o 

Parque do Centenário da Imigração Italiana, esse parque por muitas vezes teve sonhos, teve 

projetos que por inúmeros fatores não se concretizaram e felizmente nós através de uma 

emenda do Deputado Assis Melo em 2013, conseguimos executar um projeto elaborado 

pela Secretaria de Planejamento, com a contrapartida do município e depois de 3 anos de 

muita luta e de muito trabalho conseguimos entregar para a comunidade. Eu compartilho 

com vocês algumas imagens e reforço muitos sonhos que quando se está no governo não se 

consegue concretizar, por mais vontade que nós tenhamos, muitas vezes não conseguimos 

e aqui eu compartilho com vocês um sonho da antiga Administração Municipal e uma 

realidade da atual Administração Municipal, é um vídeo curto, mas mostra algumas 

imagens do que hoje nós podemos encontrar em Nova Milano, por gentileza pode passar o 

vídeo (Vídeo do Parque Centenário de Nova Milano). Essa então é a primeira etapa da 

revitalização, são ações simples, com que o recurso nos proporcionou, o projeto anterior é 

muito bom, essa é a primeira etapa, a primeira fase, nós acreditamos que sim, que é 

possível, nos próximos anos buscar melhorias, buscar novos avanços, já tem algumas 

novas demandas que a comunidade no próprio final de semana utilizando o Parque, já 

passou para a atual Administração, e nós queremos proporcionar aos cidadãos 

farroupilhenses espaços públicos, para as suas práticas esportivas, lá tem uma pista de 

caminhada, um espaço para as crianças poderem aproveitar um parquinho, andar de 

bicicleta, tomar chimarrão e assim está acontecendo com os espaços públicos de 

Farroupilha, assim foi com o Salto Ventoso, assim foi com o Parque Centenário da 

Imigração Italiana, assim está sendo com o Parque dos Pinheiros, assim será com a praça 
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de Nova Milano, assim será com a Praça da Bandeira e mais 5 praças elencadas pelo 

orçamento participativo, que através da parceira com a empresa Tramontina, poderá ser 

executado. São grandes avanços na área do turismo e do lazer em nossa cidade, que 

ansiava por espaços públicos de qualidade para passar os seus momentos com a sua 

família, queria agradecer aqui o Vereador Ildo Dal Soglio, que gentilmente ceder esses 30 

dias para ficar na Casa, após o seu retorno permaneço na Casa como 1º suplente, e espero 

Senhor Presidente, corresponder às expectativas desta Casa, os colegas Vereadores e a 

comunidade, agradeço a presença dos ex-colegas da Prefeitura, desejo o atual Secretário de 

Desenvolvimento Econômico e Turismo, Flávio Lopes sucesso, no seu trabalho, temos 

muitos projetos em andamento, e tenho a certeza que tens a competência para executá-los, 

saúdo o Vereador Sedinei Catafesta, boa sorte nessa nova missão, neste novo partido, uma 

boa noite. 

PRES. RAUL HERPICH: Obrigado Vereador Fabiano André Picolli. Convido o Partido, 

REDE Sustentabilidade para que faça o uso da Tribuna. Com a palavra Vereador Alberto 

Maioli. 

VER. ALBERTO MAIOLI: Permita-me Senhor que neste momento eu abra as portas do 

meu coração para te dizer: muito obrigado por tudo o que tens me proporcionado na minha 

vida política e na minha vida profissional de trabalho. Talvez seja a última vez que eu use 

essa Tribuna no Município de Farroupilha, só Deus saberá o que poderá acontecer, mas eu 

não poderia deixar de dizer neste momento, que eu estou muito feliz por estar aqui pelo 6º 

mandato de Vereador e neste momento ocupar a Tribuna. Senhor Presidente, Senhores 

Vereadores, demais pessoas aqui presentes, até não poderia deixar de fazer os nomes das 

pessoas. Adriana Lins, assessora do Presidente, muito querida sempre alegre sorridente, 

muito obrigado por tudo que tens feito por nós aqui nesta Casa. Duilus André Pigozzi, 

Secretário Executivo, boa gente, sempre tranquilo, também presta um bom trabalho para a 

comunidade de Farroupilha. Fabio Luiz Rasche, aquele guri sempre querido, sempre 

sorridente, que me deu um assessoramento fantástico quando eu estava dentro do PTD, 

então quero te agradecer de coração, depois eu te digo porque sai do PTD, daqui a pouco. 

Francyelle Bonaci de Matos, do PT, aquela menina querida, sorridente, que se Deus quiser 

nós vamos cantar uma música junto no meu Cd. Letícia Barea de Oliveira, assessora da 

Bancada do PSB, sempre sorridente, faceira e querida, obrigada. Renata Rossler, puxa 

vida, que satisfação que Deus me deu, o consentimento de ter você como assessora da 

minha Bancada da Rede aqui nesta Casa Legislativa, muito obrigado e que Deus lhe dê à 

luz para você continuar sendo essa menina querida e maravilhosa para nós aqui nesta Casa, 

de Farroupilha. Tânia Regina Soares, assessora do PMDB aquela boa gente, sempre 

querida, faceira, te agradeço que muito me ajudou quando eu precisei de algum 

assessoramento. Morgana Teles Paz, do PROS agora PSD, muito querida, bem faceira e 

compreensiva. Renata Brustolin, assessora da Bancada do PP aquela menina séria, mas 

sempre assumindo as suas obrigações e seus compromissos. Karine Sebben, Secretária da 

Casa, aquela que primeiro recebe as pessoas para ser atendidas. Sandra Gasperin, essa é um 

patrimônio da Casa, aquela menina que não tem “Lero, Lero”, atende todos os Vereadores 

sempre com presteza e com muito carinho. Daniela da Cruz é uma menina recente querida, 

que também se faz parte da equipe do Poder Legislativo aqui da Casa. Tarcísio 

Franceschet, setor de atas esse é aquele é boa gente também. Gabriel Venzon, puxa vida 

aquele guri que não tem distinção sempre faceiro, alegre, atende todo mundo com tanto 

carinho que me deixa muito feliz. Doutora Michele, a nossa Assessora Jurídica que para 
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mim é motivo de alegria tê-la nesta casa como Assessora e dizer que o teu marido joga 

futebol junto comigo e que ele é uma pessoa bem-querida, uma hora dessas vou ter que dar 

um duro no futebol com ele, mas ele é uma pessoa maravilhosas e eu janto com ele todas 

as terças-feiras, gente muito querida e maravilhosa. Roselino dos Santos, Assessor 

Legislativo do arquivo, puxa vida, é aquele que arquiva todos os nossos fatos, nossas 

posições e assim por diante. Geraldo Vargas Oliveira, vigilante aquele que nos dá proteção, 

muito obrigado que Deus te abençoe, que você continue assim. Adriana Duarte Gaske, 

agente de higienização muito querida, muito obrigado sucesso a todos a vocês que Deus de 

muita saúde e paz para todos vocês. Vereadores Juvelino Angelo De Bortoli, João Reinaldo 

Arrosi, Arielson Arsego, Maristela Rodolfo Pessin, a única Vereadora que nos dá muito 

orgulho de tê-la como mulher aqui nesta Casa, Vereador José Mário Bellaver faz parte de 

uma cultura fantástica que é a agricultura, o nosso amigo Josué Paese Filho, nosso 

Presidente da Casa Raul Herpich, Paulo Roberto Dalsochio, foi meu grande professor 

político que benção, daí tinha o Aldérico Bonez de Matos, Rudmar Élbio da Silva e agora 

tem o Leandro Somacal, Lino Ambrósio Troes nosso advogado nosso Vereador, agora 

temos também que chegou nesta Casa o Fabiano André Picolli e tem o Vinícius Grazziotin 

De Cezaro aquele menino da jovem guarda muito querido, que sempre fala com 

proposições fantásticas, que eu quero que ele caia na REDE, para ser um Vereador da 

REDE, para trabalhar no Município de Farroupilha. Bom, Senhores Vereadores eu tenho 

uma coisa para dizer para vocês que as vezes o que eu penso e eu me obrigo a falar, porque 

senão é pecado, agora a virtude que eu tenho é que eu posso discordar de ideias e eu gosto 

de todas as pessoas, as vezes eu brigo, mas é por causa de ideias, mas é para o bem. E aqui 

não seria eu se eu deixasse de dizer algo, desta minha despedida ao nosso Prefeito 

Municipal, de que quando se elegeu a Prefeito, nenhum Vereador sairia para uma 

secretaria, Vereador tem que ser Vereador! Gente do céu, vejamos bem Senhores: 20 trocas 

de secretários, fora os subsecretários, fora essas últimas que é obrigado pela lei, que isso é 

coisa boa, fora essas, foram 20 trocas de secretários, eu não sei se o Prefeito não trocou 

mais de secretários do que a própria Dilma, lá em Brasília de assessores, sinceramente 

gente! Então umas das minhas questões que eu queria falar aqui era isso Secretário da 

Agricultura, querido fantástico, maravilhoso, nota 10, parabéns. Tem outras secretárias 

também, que trocou diversas vezes de secretário e acho que ainda não se acharam, depois 

eu vou dizer o porquê. Agora quero falar do Secretário do Meio Ambiente, esse último que 

assumiu agora o Mikael Campeol, eu quero dar os parabéns para ele, sabe porquê? Fazem 

uns 4, 5 dias que ele assumiu e ele já me ligou umas 3, 4 vezes me pedindo o que tem que 

fazer com as espécies de árvores, parabéns para este secretário, isso é importante, porquê? 

Porque ninguém sabe tudo, e agente também não pode chegar lá e ser o dono de todo 

mundo e saber de toda a verdade. Agora o que me deixa triste mesmo porque eu saí do 

PDT também, uma coisa eu vou dizer, quando o Prefeito se elegeu em Farroupilha não 

subestimando a capacidade, o conhecimento de quem assumiu as Secretarias. Agora o 

Prefeito deixou muito a desejar do partido do PDT, e aqui não é só pensar agora eu vou 

declinar os nomes o Prefeito, quando começou deveria ter um bom assessoramento do PDT 

em primeiro lugar porque o Prefeito era do PDT. Pega perto de ti Prefeito, o Vereador 

Paulo Roberto Dalsochio, não subestimando aqueles que ele pegou para dar 

assessoramento, um homem que já foi um dos melhores Prefeitos que teve em Farroupilha, 

ninguém é perfeito claro, mas foi um grande Prefeito porque eu digo isso? Para dar a 

oportunidade ao primeiro suplente. Segundo - o Doutor Lino Ambrósio Troes, pega no 
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assessoramento jurídico para dar oportunidade a outro Vereador do PDT porque o Prefeito 

é do PDT, lutamos muitos anos para conseguir ganhar as eleições e depois estão vendo por 

aí como é que está. Terceiro – Maria da Glória Menegotto, coloca em uma Secretaria da 

Assistência Social ou da saúde que ela fez um belo trabalho como Secretária da Saúde, 

harmonizou, não fez as mil maravilhas, mas harmonizou a saúde no Município de 

Farroupilha e assim por diante, poderia ter assumido outros Vereadores que concorreram 

ao PDT, os únicos Vereadores virou agora a Maria da Glória Menegotto não sei porque, se 

não, não teria tirado nenhum Vereador do PDT e tirou dos outros partidos para assumir e o 

PDT não tirou ninguém. Então se eu tivesse que dizer uma coisa para vocês, ao nosso 

Prefeito como amigo, maravilhosamente excelente, como Prefeito, mais ou menos, agora 

eu vou dizer uma coisa para vocês, como político eu não vou dar nota “0”, vou dar nota 

“1”, sabe porque? Não é por falta de ter avisado ele, porque eu fui no Gabinete dele um dia 

às 07 horas e fiquei lá esperando até que ele chegasse e eu disse Prefeito! Tal coisa e tal 

coisa, e outra eu disse, abre essas portas da Prefeitura que o Prefeito tem que ser visto pela 

comunidade, ninguém não vem te pedir nada Prefeito, porque se eles vêm te pedir alguma 

coisa é porque tem algo errado porque tu colocaste Secretários incompetentes em setores 

que não sabem te representar. Então isso eu me obrigo dizer e desabafar, o 

descontentamento que me dói o coração ainda hoje de ter saído do PDT, mas também um 

dia chegou o Prefeito chegou aqui e disse: “É, mas também o teu partido”, eu até nem sei 

quem é que manda no Partido do PDT, então isso me deixa um pouco entristecido, mas por 

outro lado gente, eu estou muito feliz porque todos nós viemos nesse mundo com uma 

missão a ser cumprida, sei que essa missão ela é predestinada por Deus e talvez o Vereador 

Alberto Maioli, quem sabe, cumpriu com sua missão como legislador no Município de 

Farroupilha, o tempo Deus saberá o que poderá acontecer, eu quero pedir desculpas a cada 

um de vocês se eu magoei alguém de vocês com alguma discordância, da algum propósito, 

agora como pessoas eu amo todo o mundo, todo o mundo eu amo. “Encero aqui a minha 

fala, me sinto bem a vontade, serei igual a um passarinho solto, quando tem sua própria 

liberdade. Da Câmara de Vereadores e funcionários dessa Casa, eu sei que vou sentir muita 

saudade e a ti Senhor Pai Eterno Celestial, obrigado e que seja feito a sua Santa vontade. 

Muito obrigado. 

PRES. RAUL HERPICH: Obrigado Vereador Alberto Maioli. Convido o Partido 

Progressista - PP, para que faça uso da Tribuna. Abre mão do espaço. Convido o Partido do 

Movimento Democrático Brasileiro - PMDB, para que faça uso da Tribuna, com a palavra 

o Vereador Arielson Arsego. 

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

também os Secretários que estão presentes, também o Vereador que chega nessa Casa 

Fabiano André Picolli. Começar falando, Vereador Fabiano André Picolli sobre o vídeo 

que foi passado nessa noite, poderia até, vai ficar mais bonito quando estiver concluído o 

Parque, eu fui lá hoje também, acho que vai ficar mais bonito. Dizer que é importante 

quando se fala das coisas que se faz, só que não se tente julgar aquilo como eu vi várias 

vezes, daquilo que as outras administrações falaram, fizeram ou dizer que nada fizeram. Se 

eu lembrar a Praça da Imigração Italiana em Nova Milano, nós vamos lembrar que a Praça 

da Imigração Italiana foi sim reformada na época do PMDB e passou-se os anos e ela tem 

que ser toda vez dado a manutenção ou não se dá manutenção e tem que se reformar ela de 

novo, então é bom que o Parque da Imigração Italiana siga com as pessoas dando a 

manutenção dele, hoje já tinham pessoas caminhando Vereador João Reinaldo Arrosi, 
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Vereador Juvelino Angelo De Bortoli, pessoas caminhando, crianças brincando no Parque, 

mesmo que não esteja concluído, mas estavam lá, aproveitando o Parque. O que passou no 

vídeo aqui é verdadeiro sim, mas nós tentamos, não desistimos porque perdemos uma vez e 

porque perdemos na segunda vez, nós iríamos de novo tentar fazer algum projeto naquele 

Parque, porque sabemos que tinha a necessidade de se fazer algo naquele Parque. Quando 

vem alguém para o Município de Farroupilha e faz na Prefeitura uma apresentação de um 

projeto vindo com um Senhor que era o Engenheiro, ou melhor, o Arquiteto do Beto 

Carreiro, cunhado do mesmo junto com um Senhor que era proprietário de um Parque em 

São Paulo e faz uma proposta com um filme já feito, só faltávamos nós não acreditarmos 

em uma proposta, em algo que poderia vir ao bem do município ao bem do Parque de 

Nova Milano, ou nós ficaríamos Senhores aqui em Farroupilha não acreditando em nada e 

vendo como agora, nenhuma empresa se instalando em Farroupilha, nós acreditávamos em 

algumas empresas que vieram para cá e disseram que iriam se instalar, também não se 

instalaram, mas muitas em que nós acreditamos acabaram se instalando e trazendo para 

Farroupilha investimentos, geração de empregos e de renda para o nosso município, mas 

vieram para o município porque nós acreditamos, como fizemos também ao acreditar que 

saísse no Parque em Nova Milano a Mini Itália, onde alguém construiu, fez várias réplicas 

de miniaturas da Itália, como seria bom se nós tivéssemos aquelas miniaturas no Parque de 

Nova Milano! Como um ponto realmente turístico para receber as pessoas de fora, ali 

quem vai usar vai ser a Comunidade de Nova Milano, a Comunidade de Farroupilha e 

tomara que usem, porque se não usarem aquilo se acaba em dois toques, é isso que nós 

temos que passar para a comunidade que realmente usem, hoje nós fomos lá e que bom, 

tem um lugar para caminhar aqui, tinha duas pessoas, mas eram duas pessoas. Então 

acreditar em algo que vem para Farroupilha, só faltava não acreditarmos, aí se nós não 

acreditássemos aqui em Farroupilha que aquele projeto que nós fizemos para o Salto 

Ventoso, se nós não tivéssemos feito o projeto para a busca do recurso para a reforma do 

Salto Ventoso, se nós não acreditássemos, hoje ele não estaria reformado, quem sabe 

Vereador Fabiano André Picolli! Mesmo que mudado o projeto foi da administração 

passada que se conseguiu os recursos para fazer o Salto Ventoso, foi com os recursos que 

nós fomos buscar e fazer os projetos para fazer os dois quilômetros e meio que nós na 

administração passada fizemos para o Salto Ventoso, e agora nessa administração feito 

mais um pedaço, agora tem que acreditar, se não acreditar não faz nada. Vereador Sedinei 

Catafesta, falar da boca para fora não é o Senhor que vai me dizer que eu falo. Eu não falo 

da boca para fora, eu falo com dados também e os dados que o Senhor tem o Senhor se 

informe melhor porque os dados que o Senhor tem referentes a esse protocolo e o Senhor 

disse que foi assinado em Antônio Prado, passou pela CIR – Comissão Inter gestora 

Regional e essa comissão aprovou sim os R$ 700.000,00 de repasse do estado para o 

município, só que não foi para o estado, não saiu lei, tem essa lei nº 074/2004, mas não 

saiu lei, isso aqui não foi feito, não tem nada no estado, não passou pala CIT, passou pela 

CIR, nós fomos até a 5º Coordenadoria da Saúde de Caxias do Sul e acho que seria bom 

visitar também a coordenadoria, inclusive a coordenadora que está lá agora no Governo do 

PMDB, é do PDT, é a Solange Sonda que foi Secretaria da Saúde de Farroupilha que nos 

informou isso, que quando ela estava em Farroupilha já ela tentou ir atrás e não tem nada, 

não achou e aí foi atrás dessas reuniões que tiveram como essa de Antônio Prado e não tem 

dinheiro para vir, não diz nada, o que o Vereador Fabiano André Picolli falou aqui é a mais 

pura verdade de quando nós temos um estado que não é agora no Governador Sartori que 
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pode não ter sido o Governador Tarso Genro, que pode não ter sido o Governador Rigotto, 

ou a Yeda ou quem quer que fosse, mas tem um estado que tem dificuldades, quando no 

orçamento foi R$ 900.000.000,00 e foi R$ 1.600.000.000,00 que foi assinado para os 

hospitais por isso não vem dinheiro, porque não tem dinheiro, não adianta Vereador ter um 

Vice Governador Cairoli lá, para nós tentarmos buscar, nós estamos indo atrás, não está 

sendo paralisada através da bancada do PMDB ou através do Deputado, não as pessoas 

estão indo atrás, então essa história de Antônio Prado tem outra história, não é bem essa 

que foi colocada aqui, quando eu falei eu não falei da boca para fora, eu falei porque eu 

tinha os dados, tenho os dados e quero lhe dizer; pode convidar a Solange Sonda para vir 

aqui para esclarecer ou dar uma passada na Coordenadoria da Saúde para ver os dados. O 

fato é que não está vindo dinheiro e mesmo que tivesse tudo em lei, talvez não fosse 

passado porque não tem. Então nós queremos falar aqui do estudantes: na semana passada 

foi convidado aqui o Coordenador da Juventude para falar sobre as passagens, as passagens 

na verdade aqui, vamos falar a verdade, eu fui lá ver o trabalho da coordenadoria, a 

Prefeitura não faz nada na coordenação, avisou os estudantes talvez, mas lá quem trás as 

passagens, que faz é o funcionário do Governo do Estado, mas nós fomos ver porque não 

tinha vindo as passagens, conversamos com o Deputado Álvaro Boessio, ele passou para o 

seu assessor para que a gente pudesse ir atrás e nós fomos atrás, como falamos aqui, o que 

nós temos que fazer aqui como legisladores, como Vereadores de Farroupilha é buscar 

soluções onde Farroupilha tem dificuldade, e não é na Metroplan de Caxias do Sul é na 

Metroplan de Porto Alegre, tinham recebidos 10 passagens, nessa manhã eu e o Vereador 

João Reinaldo Arrosi fomos lá, ficamos toda a manhã na Coordenadoria da Juventude para 

ver as passagens de Farroupilha, vieram passagens para 61 estudantes, para abril, maio e 

junho, veio só um funcionário, só uma camionete, não vieram três funcionários com duas 

caminhonetes que nem na outra vez, que se vieram já era mais do que não hora de acertar, 

mas quero dizer veio certo um funcionário com uma camionete, pedi para o coordenador 

na hora em que ele estava lá, hoje está certo, um funcionário com uma camionete, tu viu lá 

fora, se tu não viu eu vi o cara chegando. Vieram para 61 alunos, 47 alunos foram retirar, 

14 alunos não foram retirar, esse 14 que não retiraram lá tem que buscar na Metroplan em 

Caxias do Sul, mas as passagens deles estão lá. A pouco eu vi o Coordenador da 

Juventude, acho que não está mais aqui, queria agradecer como ele nos recebeu, foi tudo 

tranquilo podemos ficar lá na hora e entregando as passagens, um a um, não conversamos 

com os estudantes nada, entregavam a carteira que deve ser da União dos Estudantes, nem 

quis saber da carteira porque não diz respeito a nós, o que nós queríamos ver eram as 

passagens. Então, dizer que foi realmente entregue e que depois os vamos dar uma olhada 

no relatório que foi entregou pelo coordenador que faltam alguns ainda, se não me falha a 

memória, em torno de 10 ou 11 que faltam e nós vamos ver no Governo do Estado sim na 

Metroplan porque não vieram, talvez tenham problema de documentação também, nem 

todos que encaminham podem de repente ter as passagens para vir, então nós realmente 

não sabemos como foi. Falar de emenda parlamentar Vereador Fabiano André Picolli, nós 

temos aqui também uma relação de projetos que nós encaminhamos no governo passado de 

2009 não até o final de dezembro de 2012, nós encaminhamos 203 projetos foram 

elaborados e envidados ao Governo Federal e algumas para Lei de Incentivo à Cultura, 

foram R$ 122.000.000,00 é o valor dos projetos elaborados e o valor de contrapartida 

seriam R$ 10.000.000,00 se tivessem idos todos, é lógico que Farroupilha não vai 

conseguir aprovar todos os projetos para mandar para o Governo Federal se não nós 
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teríamos aqui até porque como falou o Vereador, o ex. Secretário, nós fazemos obras aqui 

muitas delas também com verba federal, é verdade, aquela passada de píeres (1.01min) que 

os Deputados tem que dar, muito mais agora nessa provável troca de governo ou não, 

Impeachment, passa um dinheirão para tudo o que é lado para comprar todo o mundo, 

porque agora precisa de voto aqui, voto ali e um pouco as emendas que nós passamos e 

encaminhamos daqui um pouco não vem mais porque o Deputado que nós apoiamos aqui 

que deu a emenda não apoia mais a Dilma, não sei se vai vir, tomara que venha porque se 

não vai prejudicar o município, não vai prejudicar eu particularmente e nem o Deputado, 

então eu quero acreditar que esses recursos venham. Foram aprovados 62 projetos na nossa 

época em um valor total de R$ 23.000.000,00 e o valor total colocado em contra partida 

foram R$ 2.700.000,00, então o valor captado de recursos foi de R$ 20.732.000,00 e aqui 

tem vários valores e eu poderia falar dos valores de 2009 por partido inclusive, eu vou 

pegar aqui em 2009 então o PMDB, R$ 97.000,00, o PP R$ 146.000,00, o PT R$ 

243.000,00; 2010, PP R$ 878.000,00, PMDB nada, PP R$ 146.000,00; em 2011 o PT R$ 

395.000,00, PMDB R$ 1.462.000,00, PP R$ 392.000,00; em 2012 o PP R$ 1.081.000,00, 

PCdoB R$ 394.000,00, agora vamos para o total de 2009 a 2012. PTB R$ 243.000,00, tem 

gente aqui que talvez nem saiba que o PTB mesmo ano tendo Vereador aqui tenha 

mandado dinheiro para Farroupilha, o PSDB R$ 295.000,00, PT 1.516.000,00, PP R$ 

1.766.000,00, maior, PCdoB R$ 791.000,00, PMDB R$ 1.560.000,00, R$ 80.000,00 a 

mais do que o PT, PDT, R$ 195.000,00, PSB, R$ 98.000,00, DEM R$ 146.000,00, eu vejo 

que no governo passado se buscava e se vem esse dinheiro foram feitas obras em 

Farroupilha e no momento oportuno vamos poder comparar quatros anos com quatros 

anos. Obrigado Senhor Presidente. 

PRES. RAUL HERPICH: Obrigado Vereador Arielson Arsego. Convido o Partido 

Socialista Brasileiro - PSB, para que faça uso da Tribuna, a palavra está com o Vereador 

Leandro Somacal. 

VER. LEANDRO SOMACAL: Obrigado Senhor Presidente, cumprimento o Senhor, os 

Senhores colegas Vereadores, colega Vereadora Maristela representante feminina nessa 

Casa, servidores da Casa e demais presentes nesta noite. Vamos falar um pouco também, 

essa questão que estamos realmente falando muito e já vem falando e eu já também falei 

em outras vezes, que a saúde do nosso município não é situação só nossa exclusiva da 

Farroupilha, nós fizemos um levantamento a campo aqui e vimos que a nossa saúde hoje 

como eu falei na semana passada está na UTI, Gramado sobre interdição, Taquara 

fechando as portas, já fechou, Canguçu está mal das pernas como a gente brinca, Pompéia 

o Hospital Geral está diminuído o atendimento. Nós sabemos sim que a situação financeira 

hoje do estado é precária, nós entendemos que não é só no estado, é na nação e no 

município, a crise atual chegou para todo o mundo, a verdade é essa, não é de agora que 

nós estamos enfrentando essas crises e o Governo do Estado também não é de agora que 

pegou essa crise aqui, essa crise vem a tempo, se nós lembrarmos no passado no Governo 

Antônio Britto que era do PMDB também ele teve que inclusive vender algumas estatais 

porque a situação dos hospitais já era crítica naquela época também, então nós viemos de 

longa data. Nós estamos fazendo, o governo atual eu acho que está fazendo o possível com 

o pouco dinheiro que se tem, não se tem o mesmo dinheiro que se tinha, não se tem 

dinheiro em abundância como se tinha em outras época, em outros governos, hoje as 

entradas diminuíram para todos nós, não adianta dizer que não, a verdade é essa, a crise 

chegou, se diminuíram os empregos, as vendas, impostos e a situação diminuiu para todos, 



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL FL. Nº:  304 

CÂMARA MUNICIPAL DE FARROUPILHA ATA Nº: 3.638 

CASA LEGISLATIVA DR. LIDOVINO ANTÔNIO FANTON DATA: 04/04/2016 

 

 

 

o estado arrecada menos e repassa menos, o município arrecada menos e investe menos, a 

nação também arredada menos e repassa menos para os municípios e nós estamos nessa 

situação. Os números que foram passados pelo Vereador Sedinei Catafesta, conferem com 

os relatórios que eu também tinha aqui, os valores repassados e realmente se diminuiu e 

muito os repasses do Governo do Estado ao nosso município assim como a gente vê aqui 

que a demanda continua a mesma, o Município de Farroupilha hoje passa R$ 750.000,00 

para o Hospital São Carlos, sendo que são R$ 500.000,00 de recursos para serem 

investidos em saúde e mais R$ 250.000,00 para serem investidos em gastos livres do 

hospital e mesmo assim a gente sabe que a saúde está precária. Eu acho que o nosso 

município está fazendo a sua parte, parte talvez não bem-feita é um aumento de 400% dos 

médicos, isso não é bem feito, qualquer empresa quebra com isso, isso foi feito, mas tudo 

bem a gente tem que levar em frente e resolver os problemas. As empresas, vindo para cá 

se instalando ou indo embora, ou não se instalando como foi mencionado, o momento é 

outro hoje, hoje a gente vê as empresas quase fechando, nós podemos dar incentivo, mas as 

empresas não estão com a mesma coragem para investir. Vou também mencionar alguma 

coisa já que falaram das passagens, as passagens realmente chegaram, que bom, parabéns, 

vocês ajudaram bastante, eu também entrei em contato, que bom que o PMDB entrou em 

contato porque os estudantes estavam precisando, acho que ali nós resolvemos uma lacuna 

grande porque, independentemente de qualquer situação os alunos não precisavam ficar 

esperando a gente resolver isso é era para ontem, foi resolvido, que bom. Vamos em frente 

e vamos resolver outros problemas que sempre virão, vamos ter que trabalhar juntos para 

resolver outros problemas também. A questão que nós falamos também a respeito da falta 

de recursos, se nós entrarmos para olhar também, vamos falar um pouco da merenda 

escolar também que é um problema um pouco sério, nós sabemos que o estado devido à 

falta de recursos, cortou o convênio que existia com o município no ano passado, assim 

sendo não repassa mais verbas para o município comprar a merenda escolar, a compra da 

merenda fica a cargo das escolas, nós fizemos um levantamento. Cada escola recebe R$ 

0,30 por aluno, merenda escolar de cada dia, o que nós compramos com R$ 0,30? As 

escolas estão fazendo milagre, nós sabemos que a situação é difícil e tudo, mas está difícil 

para tudo gente, para tudo, os recursos não são os mesmos, comparar quatro anos de agora 

com quatro anos dos anos passados vai ser difícil, os recursos não são os mesmos, mas 

estamos investindo, estamos fazendo, devagar, com dificuldades, o nosso hospital está 

aberto, está atendendo, se eu tiver uma dor de cabeça agora eu posso ir lá e vou ser 

atendido, está aberto. Então eu acho que nós temos que trabalhar juntos sim, criticar, faz 

parte da política, mas também entender e não é o mesmo tempo, cada tempo é um novo 

tempo, o Governo do Estado não repassou tudo o que tinha que repassar talvez por crise 

financeira sim crise, entendo, nós entendemos, ninguém é leigo nesse assunto, nós estamos 

vendo a crise, mas não vamos jogar só a culpa encima do Município de Farroupilha, só o 

Município de Farroupilha não tem culpa nessa história, só nós não, todo o mundo está no 

mesmo barco, o barco é um só. Eu vou terminar com uma frase do Vereador Josué Paese 

Filho para concluir, pena que ele não está aí, não vou me estender muito. “Alguém começa 

e alguém termina”, essa é a lei da política, nós vamos começar alguma coisa para se 

possível nós ganharmos, terminar ou se outro governo terminar e assim sendo foi do 

governo passado, alguém começou e alguém terminou e nós vamos fazer muito e alguém 

vai terminar no futuro ou nós vamos terminar no futuro também. Obrigado. 
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PRES. RAUL HERPICH: Obrigado Vereador Leandro Somacal. Passamos ao espaço 

destinado ao Pequeno Expediente. 

 

PEQUENO EXPEDIENTE 

 

PRES. RAUL HERPICH: 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 cumprimentar os que nos visitam, de um modo especial o ex Secretário 

Miguel Angelo, a imprensa através do Ricardo Ló e os demais que nos visitam e o 

Presidente do Partido dos Trabalhadores. Aproveitar a oportunidade para cumprimentar o 

Vereador Fabiano que a porta nesse nosso legislativo e isso é bom, isso aqui têmpera, a 

têmpera dentro dos conceitos mais antigos, não é Vereador José Mário Bellaver, há a 

necessidade de um aquecimento e um resfriamento, então esse processo é que nos tempera 

aqui no legislativo. Então eu quero cumprimentar, seja bem-vindo, acho que seus conceitos 

de construção, de colocar os pés no chão, resolver a realidade e tomara Vereador Arielson 

que a população utilize realmente aquele espaço, espaço maravilhoso, espaço sensacional. 

Quero também dizer ao Vereador Sedinei Catafesta que a vida é feita de decisões, muitas 

vezes um eventual descontentamento com determinadas atitudes nos faz enveredarmos por 

outros caminhos buscando harmonia, entendimento, trabalho, construção e eu acho que aí é 

que mora um grande norte a nos guiar na esfera política, pena que nós na organização da 

política administrativa do Brasil, nós temos União, estados e municípios, muitas vezes a 

pessoa que está administrando o município não é do mesmo partido de quem está 

organizando o estado ou está governando o estado ou a União, nem por isso nós devemos 

deixar de lado a necessidade de construirmos dentro de pensamentos, critérios, de uma 

evolução de construção o que é melhor e nesse aspecto eu quero aqui cumprimentar o 

PMDB aqueles Vereadores que foram para Porto Alegre na Metroplan em busca das 

passagens, questionando, parabéns pelo trabalho. Eu acho que é assim que as coisas 

começam a acontecer na realidade, a Tribuna ela é bonita, interessante, a gente pode fazer 

um excelente trabalho, mas muitas vezes o trabalho feito gestionado junto ao órgão que 

deve liberar as coisas funciona e funciona muito bem. Então aqui hoje eu me restrinjo em 

cumprimentar as decisões tomadas, tanto por parte do PMDB, quanto por parte do 

Vereador Fabiano André Picolli, quanto pela decisão do Vereador Sedinei Catafesta, o 

mundo é feito de amanhãs, esses amanhãs tem que ter a visão de alguém que está hoje na 

política e seja visionado para ver o que vai acontecer no dia de amanhã, e esse amanhã 

sempre é, sempre está vinculado a aquilo que nós construímos, se nós temos um alicerce ou 

razoável de harmonia, de equacionarmos as eventuais diferenças, conflitos, se nós tivermos 

capacidade de criarmos um alicerce dessa forma o partido político servirá apenas para nós 

termos um caminho e a solução vai acontecer, logo adiante quando nós tivermos a 

responsabilidade. Nós não recebemos o poder meus caros Vereadores, meus caros 

ouvintes, nós não ganhamos o poder, nós ganhamos a responsabilidade de executar um 

projeto e é dentro disso que eu quero cumprimentar a todos. Seja bem-vindo, bom trabalho 

obrigado pela participação. 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 Fabiano André Picolli. 
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VER. FABIANO ANDRÉ PICOLLI: Vereador Arielson, nós precisamos acreditar 

mesmo porque que nem o Vereador Leandro comentou, um governo que faz, nem um 

governo consegue terminar tudo o que se iniciou, nós acreditamos lá no Salto Ventoso 

porque a eminência de perder a emenda foi muito grande por causa da questão da área, os 

Senhores aprovaram uma sessão de uso para o município porque aquela área do Salto 

Ventoso sempre foi um grande imbróglio, ninguém sabia exatamente qual era a área da 

Prefeitura e o projeto que estava na Caixa não iria adiante não pela questão do projeto que 

nós mudamos porque acreditamos que tinham outras prioridades naquele momento, mas 

porque a Caixa não libera nenhum recurso para áreas que não sejam do município ou 

cedidas para o município, então é importante acreditar. Quanto ao asfalto para o Salto 

Ventoso nós, nesse governo e aqui é um lamento conseguimos avançar pouco porque esse 

asfalto está sendo construído com emendas parlamentares, o Deputado que coloca uma 

emenda vai colocar mais uma e depois não coloca mais, nenhum Deputado coloca e esse 

asfalto começo se não me engano foi em 2010, com todas as emendas da oposição naquele 

momento, eu acredito que isso é o mais importante, sendo oposição ou situação nós temos 

que buscar sim recursos para Farroupilha. Em outubro, novembro do ano passado nós 

fomos a Brasília e nós pedimos ajuda para o Deputado Mauro Pereira, nos acompanhou 

nos Ministérios comandados pelo PMDB, não temos vergonha nenhuma em afirmar isso, 

ele nos levou e depois daquela vista algumas emendas foram liberadas, inclusive da Praça 

da Imigração Parque do Centenário da Imigração Italiana, fico feliz com o anúncio há 

umas três semanas atrás de R$ 1.200.000,00 que o PMDB buscou junto a seus Deputados, 

sabemos que muitas vezes não é nem pelo caso do governo, mas por limitações 

orçamentárias os próprios Deputados priorizam os municípios, isso acontece, cada 

Deputado tem 14 ou 15 milhões, alguns anos que liberam 7, 8 milhões e eles tem que 

colocar na ordem de prioridade a aí vai a nossa força política dos partidos que priorizem 

Farroupilha porque já aconteceu inclusive a própria emenda do Salto Ventoso que é do 

Deputado José Otávio Germano, 2010 ela foi anunciada e não se concretizou e daí em 

2011 ele colocou de novo e aí veio para executar a obra em 2012. Quanto ao número de 

empresas e aos avanços nós tivemos bastante oportunidades pela frente para debater, as 

mudanças, empresas que se instalaram em Farroupilha e fico feliz, Vereador Arielson da 

sua menção com os R$ 20.000.000,00 que foram conquistados em 2009 e 2012 junto ao 

Governo Federal, sabemos que o dinheiro é dos nossos impostos, mas esse dinheiro pode ir 

para qualquer um dos municípios do país e se nós não fizermos a nossa parte junto aos 

nossos Deputados apresentando projetos esse dinheiro não vem para Farroupilha, então o 

Governo Federal sim esteve presente em todas as obras praticamente das antigas 

administrações e dessa administração também, o grande desafio que nós temos com os 

Parques que estão sendo revitalizados realmente é manter, o Prefeito Claiton anunciou no 

sábado uma equipe para fazer a zeladoria durante a tarde e à noite uma vigilância porque 

infelizmente há alguns maus elementos que podem destruir o Patrimônio Público, não 

sabendo usar da melhor maneira possível e esperamos que os novos Deputados que 

entrarão na base do Governo Federal também olhem para Farroupilha e destinem recursos 

dos seus orçamentos nas suas emendas para a nossa cidade. Era isso Senhor Presidente. 

PRES. RAUL HERPICH: Obrigado Vereador Fabiano André Picolli. A palavra está à 

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

palavra declaro encerrados os trabalhos da presente Sessão Ordinária, muito obrigado e 

Boa noite a todos. 
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