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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: Arielson Arsego, Fabiano André Picolli, João 

Reinaldo Arrosi; José Mário Bellaver, Josué Paese Filho, Juvelino Angelo De Bortoli, 

Leandro Somacal, Lino Ambrósio Troes, Maria da Gloria Menegotto, Maristela Rodolfo 

Pessin, Paulo Roberto Dalsochio, Raul Herpich, Rudmar Elbio da Silva, Sedinei 

Catafesta e Vinícius Grazziotin de Cezaro. 

 

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

presente Sessão Ordinária. Passamos ao espaço destinado Ordem do Dia. 

 

ORDEM DO DIA 

 

PRES. RAUL HERPICH: Em primeira discussão o Projeto de Lei nº 029/2016 que 

concede Título de Cidadão Emérito de Farroupilha ao Senhor Juarez Colombo. 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 Vinícius Grazziotin De Cezaro. 

VER. VINÍCIUS GRAZZIOTIN DE CEZARO: Boa noite Senhor Presidente, demais 

pares, boa noite aos que nos acompanham na Casa, o Secretário Francis, a imprensa, o 

Ricardo Ló que está presente. Como foi lido na noite de ontem, veio o pedido de urgência 

no projeto para que se possa ser votada a urgência e também o projeto apreciado na noite 

de hoje, para que a gente possa então fazer a concessão do Título do Cidadão Emérito de 

Farroupilha ao Senhor Juarez Colombo, através do projeto de Lei nº 029/2016, já tendo ele 

passado pelos tramites de indicações e conversas das bancadas. 

PRES. RAUL HERPICH: Obrigado Vereador Vinícius Grazziotin de Cezaro. 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. Por vezes nós votamos aqui, além de outras homenagens e outras honrarias, 

também votamos a questão do Cidadão Emérito. Esse reconhecimento ele é de 

fundamental importância porque nós colocamos as pessoas que recebem uma homenagem 

em vida, nós temos evidentemente fazendo homenagens a pessoas após o seu passamento. 

Eu acho que homenagear alguém independente de quem quer seja, aqui o Juarez Colombo, 

nós temos um trabalho feito na Assurcon por parte do Juarez Colombo, que é sem sombra 

de dúvida um trabalho incansável na defesa dos usuários das rodovias pedagiadas, 

principalmente no sistema e no modo feito anteriormente. Então eu quero dizer Vereador 

Vinícius, e a bancada do PT, que fez a indicação que é de relevante importância o título e 

também o nome por vocês escolhido. Por isso nós além de termos dado o apoio quando da 

apresentação do nome na reunião que nós fizemos, nós apoiamos a proposta, nós estamos 

votando favoravelmente nesta noite, Vereador Paulo e eu, votamos favorável ao projeto e 

elogiando o nome apresentado. Era isso Senhor Presidente muito obrigado. 
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PRES. RAUL HERPICH: Obrigado Vereador Lino Ambrósio Troes. Apalavra está à 

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

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

Vereadoras, imprensa presente, funcionários da Casa, cumprimento o meu Presidente o 

Renato Tartarotti aqui presente, o Glacir Gomes que também está presente. É claro que o 

Cidadão Emérito a pessoa tem que estar entre o nosso meio, tem que estar vivo, tanto o 

Honorífico e o Emérito. Juarez, é meu amigo a muitos anos, temos uma amizade muito boa 

por sinal, um homem que lutou muito principalmente nas rodovias, nos pedágios, e eu acho 

que é merecedor sim, deste título de Cidadão Emérito. Só tem uma coisa aqui no currículo 

que eu não concordo muito, aonde diz: a sua luta é diária, porém um pouco dela foi cessada 

no dia 31 de maio, é verdade. E eu disse sempre foi um lutador, não media esforços para 

viajar, para ir nos manifestos, tem todos os seus méritos, mas o que eu não concordo muito 

é que no período do Governo Tarso Genro veio a Farroupilha e fechou o pedágio que 

cobrava preços altos e não dava o devido retorno para a comunidade. O Juarez queria o 

fechamento do pedágio e é verdade, como nós também queríamos, todo o cidadão 

farroupilhense e da região queria o fechamento deste absurdo, desta roubalheira que tinha 

ali, mas o pedágio só foi fechado, porque terminou o contrato esta é a verdade, então 

defendo o Juarez, voto favorável, e parabéns ao PT que indicou o nome do Juarez, agora 

não que o pedágio foi fechado, com isso que tem aqui no currículo, mas sim porque o 

contrato terminou, senão estaria até hoje se o contrato. Por isso que eu digo que este novo 

pedágio que estão querendo instalar que eu recebi hoje aqui, da minha assessora, que nós 

temos que ver muito bem, para não acontecer o que aconteceu com o pedágio de 

Farroupilha e Caxias do Sul, mas voto favorável ao Mérito do Cidadão Juarez Colombo. 

Obrigado. 

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

disposição dos Senhores Vereadores A palavra está com o Vereador Fabiano André Picolli. 

VER. FABIANO ANDRÉ PICOLLI: Bom o Juarez Colombo, não precisa muitas 

palavras para destacar a atuação dele como defensor do pedágio público também, e contra 

aquele modelo que existia aqui. Só uma questão Vereador Josué Paese Filho, o Ex-

Governador Tarso, não fechou o pedágio, mas ele poderia ter prorrogado porque os 

contratos poderiam ser prorrogados por mais 15 anos, então foi uma decisão de governo, 

de não prorrogar este modelo, e eu acredito que isso talvez, essas palavras nós tenhamos 

que mudar um pouquinho, mas é isso que quer dizer. Por que se eu não me engano em 

2010, em 2011, o penúltimo ano da Ex-Governadora Ieda, foi para a Assembleia um 

Projeto de Lei para antecipar a prorrogação, eu não me recordo que ano certo foi, aí houve 

uma moção muito grande da bancada de diversos partidos, que não aceitaram essa 

prorrogação antecipada, então foi uma decisão de governo, porque o Tarso ele podia sim, 

prorrogar esse modelo de pedágio e não foi feito, obrigado Senhor Presidente.  

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

disposição dos Senhores Vereadores, a palavra está com o Vereador Sedinei Catafesta. 

VER. SEDINEI CATAFESTA: Senhor Presidente quero aqui cumprimentar Vossa 

Excelência, quero cumprimentar os demais Vereadores dessa Casa, quero dar as boas-

vindas a assessora do PDT, seja bem-vinda e desejar ao Fábio muito sucesso nessa nova 

jornada, um guri bom que muito ajudou a bancada, e os demais colegas e demais 

parlamentares dessa Casa, fica aqui o meu reconhecimento, cumprimento em nome da 

Rosangela os demais presentes nessa noite, os meus queridos colegas de trabalho, Lucas 



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL FL. Nº:  353 

CÂMARA MUNICIPAL DE FARROUPILHA ATA Nº: 3.641 

CASA LEGISLATIVA DR. LIDOVINO ANTÔNIO FANTON DATA: 12/04/2016 

 

 

 

Parisoto representando o PROS, o meu amigo Luis do Monte Verde, do Loteamento Serra 

Parque, seja bem-vindo Luiz e os demais sejam todos cumprimentados. Presidente, eu 

tenho uma relação de conhecimento estreita da pessoa que é o Juarez Colombo pelo tempo 

em que eu moro na cidade, mas esse pouco é suficiente para hoje dar aqui o meu voto 

favorável a esse projeto da Bancada do PT pela pessoa que ele foi perante a comunidade, 

quando exerceu aqui o mandado no legislativo e o que ele é hoje perante a comunidade 

pelo serviço que ele presta no comércio da cidade. Eu quero dizer que é um nome louvável, 

um nome que merece o reconhecimento como outros nomes que Farroupilha tem esse 

merecimento desse mérito, mas que a Casa por lei é uma pessoa e essa pessoa desse ano 

será o Juarez Colombo no qual eu voto favorável a urgência Vereador Vinícius, e também 

voto favorável ao projeto Presidente e quero aqui estender mais uma vez um cumprimento 

a todos os Vereadores e os presentes. 

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

disposição dos Senhores Vereadores, a palavra está com a Vereadora Maria da Glória 

Menegotto.  

VER. MARIA DA GLÓRIA MENEGOTTO: Senhor Presidente, Senhores Vereadores. 

Quero cumprimentar o Presidente do PP, Renato Tartarotti, o Presidente do PV, Glacir 

Gomes, imprensa, funcionários da Casa e demais presentes. Na verdade, eu só pedi a 

palavra porque esse Título de Cidadão Emérito de Farroupilha ao Senhor Juarez Colombo 

nos dá orgulho, porque a gente conhece ele muito bem e tem uma boa convivência com 

ele, uma pessoa de bom trato, uma grande liderança, uma pessoa transparente, uma pessoa 

super. empreendedora. Então o nosso voto aqui é realmente voto favorável, um voto que a 

gente tem a honra de dizer nesse momento que a gente vai votar favorável, porque 

realmente o Juarez foi um homem que desde que eu conheço sempre foi lutador e só não é 

hoje Vereador aqui por alguma coisa, porque sinceramente ele é merecedor desse cargo, 

além de tudo eu também lembro muito bem de tantas batalhas que ele esteve conosco na 

questão do pedágio, é batalhador. Então eu acho que quando a gente vota um projeto dessa 

natureza e entrega uma Título desses que é um Título super. importante para a 

comunidade, é um Título que eu até um dia quem sabe eu possa ter a honra quando eu for 

mais velha de ganhar um Título desses eu ou qualquer um de nós, é importantíssimo esse 

Título e dar para um Senhor desses eu fico muito feliz. Então eu quero até sinceramente 

Vereadores: Fabiano e Vinícius, parabenizar vocês pela lembrança, uma pena que a gente 

não lembrou isso antes. O nosso voto é favorável. Obrigado Senhor Presidente. 

PRES. RAUL HERPICH: Obrigado Vereadora Maria da Glória Menegotto. A palavra 

está à disposição dos Senhores Vereadores, a palavra está com o Vereador Leandro 

Somacal. 

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

Senhores colegas Vereadores, colegas Vereadoras Maristela e Maria da Glória Menegotto, 

imprensa através do Ricardo Ló, em seu nome a imprensa está toda cumprimentada, 

servidores da Casa e os demais presentes. Eu só pedi a palavra mesmo para parabenizar 

vocês Vereadores: Fabiano e Vinícius pela lembrança, realmente o Juarez eu tenho 

acompanhado o trabalho dele, meio que distante, mas eu digo que é um grande lutador 

mesmo, muito merecedor desse Título e nós, vou falar em nome da bancada Vereador 

Rudmar, nós do PSB só queremos confirmar o nosso voto favorável ao pedido de urgência 

e favorável ao projeto, pela importância e pelo mérito que o Juarez teve na comunidade, 

tem e é merecedor desse Título. Obrigado Senhor Presidente. 
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PRES. RAUL HERPICH: Obrigado Vereador Leandro Somacal. 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 Vinícius 

Grazziotin De Cezaro. Os Vereadores que estiverem de acordo permaneçam como estão. 

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

029/2016 que concede o Título de Cidadão Emérito de Farroupilha ao Senhor Juarez 

Colombo. Os Vereadores que estiverem de acordo permaneçam como estão. Aprovado por 

todos os Senhores Vereadores presentes. – Aviso: quinta-feira às 13 horas na Vila 

Esperança, a palavra está com o Vereador João Reinaldo Arrosi. 

VER. JOÃO REINALDO ARROSI: Senhor Presidente, nós combinamos ontem que iria 

fazer pauta da reunião de hoje que quinta-feira se possível na parte da tarde às 13: 30 

horas, a gente vai fazer uma visita na Vila Esperança para tratar daquele assunto de todo 

aquele entulho que está com problema para retirar, não retirar e levar a equipe da Dengue 

junto para nós darmos mais um reforço para ver se nós conseguimos remover aquele 

entulho. Então a Comissão de Saúde e Meio Ambiente está convidada, mas todos os 

Vereadores que quiserem fazer parte, quinta-feira às 13 horas e 30 minutos.  

PRES. RAUL HERPICH: Reforçando então, quinta-feira às 13 horas e 30 minutos, a 

saída é da Câmara de Vereadores. 

VER. JOÃO REINALDO ARROSI: Senhor Presidente, nós estendemos o convite ao 

Secretário do Meio Ambiente também. 

PRES. RAUL HERPICH: A secretaria vai encaminhar o convite ao Secretário do Meio 

Ambiente e o Secretário da Saúde também. Questão de ordem Vereador Lino Ambrósio 

Troes. 

VER. LINO AMBRÓSIO TROES: Excelentíssimo Senhor Presidente, Senhores 

Vereadores, quero saudar os presentes. Na noite de ontem, nós saímos logo no início da 

Sessão, nós fomos até Caxias do Sul Vereador Presidente eu e a assessora da Casa com a 

finalidade de nos instruirmos um pouco acerca do processo eleitoral, as condutas 

permitidas, proibidas, as multas, os processos eleitorais para enfrentarmos, para que a 

população possa enfrentar até condutas da própria população, enfrentar o processo eleitoral 

com toda a tranquilidade porque as multas que são estabelecidas a partir da última 

resolução do TSE, são extremamente pesadas, isso tudo foi apresentado lá pelo Juiz, pelo 

Promotor e um Diretor do Cartório de uma das Zonas de Caxias do Sul. Conversei com o 

Presidente, com a assessora Jurídica da Casa com a possibilidade de nós fazermos algo 

semelhante aqui para a apresentação para todos os candidatos ou aqueles que quiserem 

para que a gente planeje alguma coisa e se articule para que a Casa faça talvez até o final 

do mês ou no início do mês de maio alguma programação semelhante, porque nós estamos 

todos no mesmo barco, uma multa eleitoral dói por demais no bolso de quem quer que seja. 

Então é uma comunicação aonde nós fomos, o que fizemos e o que nós pretendemos fazer 

a partir das instrumentalizações que nós recebemos no dia de ontem. Obrigado Senhor 

Presidente. 

PRES. RAUL HERPICH: Vereador Lino Ambrósio Troes. Seria então questão de nós 

formularmos um convite para Zona Eleitoral, Promotoria e? 

VER. LINO AMBRÓSIO TROES: Eu conversei com a assessora Micheli e eu acho que 

nós vamos tentar trabalhar alguma questão aí sobre esse assunto, eu amanhã pretendo 

sentar com ela e ver como é que nós poderíamos encaminhar isso. Quem sabe convidando 
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alguém, quem sabe, enfim, vamos avançar, eu não tive tempo hoje para fazer isso Senhor 

Presidente em razão de problema de saúde. 

PRES. RAUL HERPICH: Comunicar também a todos os Vereadores que na próxima 

segunda-feira teremos a Sessão Solene da entrega do Mérito Esportivo para Angélica 

Malinverno, às 18 horas estamos preparando algumas coisas para essa Sessão. Gostaria que 

se possível todos os Vereadores viessem com o bótom. Nada mais a ser tratado nessa noite, 

declaro encerrados os trabalhos da presente Sessão Ordinária. Boa noite e obrigado a todos 

e até na semana que vem. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Raul Herpich 

Vereador Presidente 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ildo Dal Sóglio 

Vereador 1º Secretário 
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