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SESSÃO ORDINÁRIA  

 

1° Vice-Presidência: Sr. Sedinei Catafesta  

 

Às 18:00 horas, o Senhor 1° Vice-Presidente, Vereador Sedinei Catafesta, assume a 

direção dos trabalhos. Presentes os Vereadores: Arielson Arsego, Ildo Dal Soglio, João 

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

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

Pessin, Paulo Roberto Dalsochio, Rudmar Elbio da Silva, Sedinei Catafesta. 

 

1º VICE-PRES. SEDINEI CATAFESTA: Boa noite a todos. Invocando o nome de Deus 

declaro abertos os trabalhos da presente Sessão Ordinária. Quero aqui antes de mais nada 

registrar, e desejar felicidades pela passagem do dia de ontem a Vereadora Maristela 

Rodolfo Pessin que é mãe, parabenizar, em nome da Maristela as funcionárias desta Casa 

que também são mãe, pelo dia tão especial pela data de ontem que é o dia das mães, 

parabéns a todas a vocês! E também cumprimento a todos os colorados desta Casa pelo 

título. Em aprovação a atas n.ºs 3.646 de 02.05.2016 e 3.647 de 03.05.2016. Os Vereadores 

que estiverem de acordo permaneçam como estão. Aprovados por todos os Senhoras e 

Senhores Vereadores. Solicito ao nosso Segundo Secretário da mesa, o Vereador Ildo Dal 

Soglio para que proceda a leitura do expediente da Secretária desta noite. 

1º VICE-PRES. SEDINEI CATAFESTA: Obrigado Vereador Ildo Dal Soglio, pela 

leitura do expediente, então são convite para o ENTRAI que inicia na sexta-feira, a Casa 

está convidada e também para participar desta audiência da saúde em Bento Gonçalves que 

também pode ser levado do nosso município, os Vereadores estão todos convidados quem 

quiser participar, por favor deixar o nome com o Gabriel, que ele entrará em contato com a 

comissão de Bento Gonçalves. Passamos ao espaço destinado ao Grande Expediente. 

 

GRANDE EXPEDIENTE 

 

1º VICE-PRES. SEDINEI CATAFESTA: Eu comunico que às 20:00 horas eu tenho um 

compromisso, estarei representado a Casa na orquestra que vai ter hoje em Farroupilha na 

Igreja da Matriz, e se a Sessão for até esse horário eu solicitarei ao nosso Segundo Vice-

Presidente para assumir os trabalhos. Convido o Partido dos Trabalhadores - PT, para que 

faça uso da Tribuna. Abre mão do espaço. Convido o Partido REDE Sustentabilidade para 

que faça o uso da Tribuna. Abre mão do espaço. 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. A palavra está com o 

Vereador Arielson Arsego, no seu tempo de 15 minutos seu tempo regimental. 

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

presentes. Nesta noite nós queremos fazer aqui um relato do que os Vereadores: Juvelino 

Angelo De Bortoli, João Reinaldo Arrosi, Maristela Rodolfo Pessin, José Mário Bellaver e 

este Vereador, nós fomos a Porto Alegre dentre vários assuntos conversar com o nosso 

Deputado Álvaro Boessio, e através do Deputado foi marcado algumas reuniões para que a 

gente levasse as reivindicações do Município de Farroupilha, algumas até debatidas aqui 

nesta Casa e outras que nós ouvimos na comunidade e até mesmo da Administração 

Municipal. Uma delas que nós fomos conversar foi a questão do pedágio, que nós 
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solicitamos ao Deputado para que analise bem o seu voto, porque o que nós não queremos, 

e nós ouvimos inclusive isso de Secretários Estaduais que realmente Farroupilha e Caxias 

do Sul, aquilo que se colocava nos meios de comunicação não é verdadeiro, mas que lógico 

poderá haver pedágios no Rio Grande do Sul, isso é lógico, isso é sabido, isso tem lei, mas 

que algumas coisas estavam sendo mudadas e por isso não foi votado na semana passada e 

que provavelmente na terça-feira, amanhã será votado o projeto com algumas mudanças, e 

nos deixando tranquilos pelo menos ouvindo o que eles comentam, então para nós foi 

interessante e dizemos a eles que nós ficaremos vigilantes também mesmo, sendo o Partido 

do PMDB, o Partido do Governador. Nós falamos sobre o repasse para o Hospital São 

Carlos no valor de R$ 250.000,00 que o Hospital São Carlos tinha um ofício do Deputado 

Estadual Sossella, aonde ele dizia que tinha pelos valores o montante de R$ 250.000,00 

referente a compensação de serviços prestados de urgência e emergência ao longo do ano 

de 2015 e nós fomos ver esta questão, para ver se realmente tinha esses valores ou não, 

deixamos esse ofício, não conseguimos falar com o Secretário de Saúde naquele momento, 

mas ficou lá para que o Deputado Boessio possa ir atrás e conversar também com o 

Deputado Sossella para ver se realmente conseguem através da Secretária esses valores, 

não ficou nada confirmado, mas levamos a preocupação e a vontade que venha os valores 

ao município. Falamos sobre a questão do Posto da Polícia Rodoviária Estadual, que é ali 

na entrada do Bairro Industrial, nas proximidades que a gente chama de Posto Tonin, enfim 

aquela casa, aquele posto, que está depredado, hoje que algumas entidades fizeram a 

solicitação que fosse colocado para vendas de alguns produtos e o estado não vai fazer 

isso, o estado não fez em nenhum local e não vai abrir nenhum tipo de exceção, até porque 

se tivesse que fazer hoje um concerto, arrumar aquilo que está lá, gastaria mais do que se 

fosse fazer um novo, então o que estado disse que: iria dar uma autorização para 

demolição, nós pedimos para que se tivesse essa autorização, e vindo essa autorização se 

nós pudéssemos conversar com o Executivo Municipal, no intuito deles poderem auxiliar 

com máquinas e caminhões para não deslocar uma máquina e um caminhão para cá, só 

para fazer a demonização daquele local. Também solicitamos na medida do possível se nós 

tivermos essa autorização se nós através dessa autorização para nós passar para a Fazenda 

Esperança que ocupa muito material, pode ocupar por exemplo: o telhado, a questão das 

madeiras, os vidros talvez, janelas, os próprios tijolos possam ser ocupados, nós já falamos 

com a Fazenda Esperança, eles disseram que tem o interesse de desmanchar e levar aquele 

material para ser reutilizado, então era uma das colocações que nós fizemos lá, o Deputado 

então falou com o pessoal do DAER, o Senhor Rogério, disse que ia fazer a autorização e 

vai nos enviar então essa autorização. A questão das lombadas eletrônicas na entrada de 

São Miguel e na entrada do Bairro América e do Bairro Industrial é uma preocupação do 

Deputado, já vem cobrando isso a muito tempo, e para que seja agilizado, mas não 

deixamos morrer o assunto, assunto também debatido nesta casa e ficamos no aguardo de 

que coloquem essas lombadas neste local que é necessário. Uma outra questão que vem 

sendo discutida principalmente nos meios de comunicação, e nós acabamos não discutindo 

muito isso nesta Casa, mas é um dos assuntos que nós temos que nos colocar à disposição 

da comunidade para irmos atrás deste assunto, que é a questão do Delegado em 

Farroupilha, fazem mais de 6 meses que nós não temos o Delegado definitivo, nós temos 

aqui um delegado substituto já mudou o delegado substituto, aquele que nós tínhamos aqui 

foi embora, e a falta de efetivo no Governo do Estado é grande, mas nós conversamos lá 

com o Deputado Márcio Biolchi, que agora licenciado, mas e é Secretário Chefe da Casa 



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL FL. Nº:  449 

CÂMARA MUNICIPAL DE FARROUPILHA ATA Nº: 3.648 

CASA LEGISLATIVA DR. LIDOVINO ANTÔNIO FANTON DATA: 09/05/2016 

 

 

 

Civil, e disse que vai dar uma prioridade junto a chefia da polícia que tenha todo e esse 

assunto a cargo deles então ele vai tentar fazer que se consiga um delegado, e que venha 

para Farroupilha, porque uma cidade com aproximadamente 70.000 habitantes é 

impossível de ficar sem um delegado, até porque a gente sabe que as pessoas lá na 

delegacia, os funcionários trabalham, mas tem que ser dado o resultado e para se ter um 

resultado de tudo isso precisa a pessoa responsável que é o delegado para dar os seus 

pareceres finais. Nós conversamos também sobre o IPE, já ligamos para o Prefeito 

Municipal, o nosso líder de Bancada Vereador João Reinaldo Arrosi, ligou para a 

Prefeitura para marcar um horário isso na sexta-feira passada, nós informaram que o 

Prefeito vai sim nos receber na próxima quinta-feira que vem, às 11:00 horas, então nós 

vamos falar sobre a questão do IPE, nós recebemos, nesta quinta-feira e nós ligamos na 

sexta-feira passada, nós vamos ser recebemos na quinta-feira que vem, só são 5 

Vereadores, nós vamos lá para conversar com o Prefeito sobre a questão do IPE, que tem 

aproximadamente mil e novecentas pessoas que são beneficiadas pelo IPE, em Farroupilha, 

e uma das coisas que é relevante que é questão da saúde e a outra questão é a da 

previdência dessas pessoas do estado, a questão do IPE. Nós temos um local do estado 

aqui, porque o estado pagava aluguel aqui para o funcionamento do IPE, e nós temos um 

local que é no antigo laboratório de Enologia atrás da Biblioteca Pública Municipal, que 

pode sim ser ocupado para colocar então essa questão do IPE, nós tínhamos lá, o Ex 

Prefeito Ademir Baretta que hoje faz parte da Casa Civil e nós conversando com ele, nós 

dizemos: a gente tem um imóvel lá, e quem sabe o estado aí não paga o aluguel, mas daí o 

José Alfredo Parode, que é o Diretor Presidente do IPE nos disse que eles não tem um 

funcionário, e que a conversa assim como outros municípios está acontecendo, é nós 

conversamos com o Prefeito e vermos a possibilidade deles fazer uma cedência a um 

funcionário ao IPE e aí fazer esse convênio, e o IPE está disposto a fazer o convênio aonde 

ele coloca os materiais, ou o telefone, os equipamentos para funcionar e também se vê essa 

questão do local para a gente colocar o IPE funcionar, seria um local central, um local 

bom, mas precisa realmente da cedência de um funcionário do município e este é o assunto 

que nós vamos conversar com o Senhor Prefeito, para ver se o município tem o interesse 

ou não de fazer funcionar aqui em Farroupilha a Sede do IPE, eles fazem, tem que fazer 

um curso para essa pessoa, tem que se qualificar e o importante é que seja um funcionário 

concursado para fazer esse convênio. Nós falamos também sobre a questão do passe livre, 

nós vimos aqui o Coordenador da Juventude fazendo a cobrança da questão do passe livre, 

nós estivemos lá entregamos uma relação que nós pegamos inclusive na Coordenadoria da 

Juventude e nós foi passado essa relação sem os CPFs, e lá no estado, eles encontram os 

alunos todos pelo CPF, aqui em Farroupilha nós já conseguimos o CPFs de cada um, e 

todos esses que estavam na relação nós podemos citar que várias pessoas, dezenas de 

estudantes, dizia aqui na listagem: nenhum estudante encontrado, por exemplo Giovana, 

Liara, Marina nenhum estudante encontrado, toda essa folha era de estudante não 

encontrado, Agora já nos responderam, o Vereador Juvelino Angelo De Bortoli receberam 

essa reposta por e-mail, e na sexta-feira mesmo o Vereador João Reinaldo Arrosi tinha 

repassado para ele os CPFs, e está aqui todos os alunos aptos a receberem, mas nós vamos 

entrar em contato com eles amanhã, né Vereadora Maristela Rodolfo Pessin, para que a 

gente saiba quando realmente vem essas passagens, porque só teve 6, 1 falta documento, 3 

não foram localizados, 1 os documentos estão ilegíveis e isso nós vamos passar para o 

Coordenador da Juventude, que os documentos estão elegíveis aqui e os outros que não 
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foram encontrados para nós tentarmos enviar novamente esses nomes e conseguirmos para 

que venha o passe livre ao estudantes que mais necessitam de passagem, de subsídio do 

Governo do Estado, já que neste caso não podem receber do município pelo valor renda 

das famílias. Outra questão que nós falamos com o Deputado Álvaro Boessio, foi a questão 

do APPCI, que é o alvará do Bombeiros no que diz respeito a prevenção, combate a 

incêndio, bom o que nós pedimos para o Deputado é que se for a votação o projeto, segure 

por alguns dias, para que a gente tenha a resposta daquela reunião que nós tivemos aqui 

com os Vereadores sobre essa questão da AFEA e a CISC, dêem o retorno para ver se 

aquelas mudanças ali são suficiente, ou se eles tem uma nova ideia, alguma coisa que a 

gente possa passar para o Deputado para que ele possa fazer alguma emenda, se for 

possível ele fazer alguma emenda no projeto que está em tramitação na Assembleia que é o 

projeto PLC nº 076/2016. Outro assunto que já foi debatido nesta Casa, e que vieram aqui 

pessoas daquela região, faz algum tempo já também, a comissão do pró asfalto, não a da 

Linha Ely, essa eu não vi mais né, essa eu não vi mais, quando a administração era do 

PMDB aqui eu via bastante, depois eu não vi mais, mas enfim a comissão pró asfalto da 

Linha Boêmios que é uma comissão que inclusive faziam parte pessoas da Alto Feliz, e 

que falta bastante daquele asfalto, e dizer que a informação que nós tivemos é que o 

governo pode fazer até agora, foi pagar o que o outro governo tinha feito, do asfalto que foi 

feito ali de Alto Feliz em direção a Farroupilha, então o Governo do Estado pagou para a 

empresa Concresul o que estava devendo, e a empresa Concresul venceu a licitação com o 

Governo do Estado, e tem que dar continuidade porém ela quer garantias que vai receber. 

Nós falando com o Secretário Márcio Biolchi, nesta mesma reunião que nós estamos lá 

com o Secretário Chefe da Casa Civil, nós tivemos a presença também do Secretário do 

Secretário Búrigo, que é o Secretário responsável, não é da Secretária dos Transportes, 

Vereador Josué Paese Filho, senão nós teríamos conversado com o PP, para nós 

conversamos em conjunto lá com o Secretário dos Transportes né, mas como é de parte do 

Búrigo, nós pedimos para que ele olhasse isso com carinho, ele esteve lá na Secretaria da 

Casa Civil, e nós conversamos com ele toda a bancada pedindo uma agilidade para que a 

gente possa fazer mais uma etapa pelos menos daquela estrada, ele disse que vai nos 

confirmar e assim que ele nos confirmar, nós vamos passar essa informação a comunidade 

de Farroupilha. Todos os assuntos foram importantes, são bastante assuntos, mas deu para 

falar sobre todos eles, e estou fazendo isso como uma prestação de contas do que nós 

fomos fazer em Porto Alegre, apesar de que não precisaríamos fazer isso, porque não 

pedimos nenhum tipo de auxílio a Câmara Municipal de Vereadores, nenhum carro, 

nenhuma diária, nada, nós fomos por nossa conta, mas fizemos a nossa prestação de 

contas, porque são todos assuntos de interesse e que os Senhores Vereadores todos saibam 

o que está acontecendo para que a gente possa junto, quem sabe com outros Deputados 

também buscar outras soluções para o município, obrigado Senhor Presidente.  

1º VICE-PRES. SEDINEI CATAFESTA: Obrigado Vereador Arielson Arsego. Quero 

aqui registrar os cumprimentos pelo trabalho de toda a bancada e diversos assuntos que 

realmente é de interesse de toda a comunidade. Convido o Partido Socialista Brasileiro - 

PSB, para que faça uso da Tribuna. Abre mão do espaço. 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. Abre mão do espaço. Passamos 

ao espaço destinado ao Pequeno Expediente.  
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PEQUENO EXPEDIENTE 

 

1º VICE-PRES. SEDINEI CATAFESTA: Apalavra está à disposição dos Senhores 

Vereadores. Eu vou apresentar um requerimento nº 076/2016, a Rua Ângelo Faé, no Bairro 

Cruzeiro, essa rua ela recebeu pavimentação e teve um problema com a rede de esgoto, e 

como essa rua eu acredito que ela ainda deve ter seguro dentro do plano de garantia da 

própria empresa, para que a Prefeitura possa dar uma olhada neste problema e também a 

colocação de nomes de rua, na Rua Ângelo Faé, na qual nos seus entroncamentos não tem 

as placas sinalizadoras, é somente esse requerimento nesta noite. Colocamos em votação o 

requerimento nº 076/2016, os Vereadores que estiverem de acordo permaneçam como 

estão. Aprovado por todos os Senhores Vereadores. Eu tenho um requerimento de autoria 

do Vereador João Reinaldo Arrosi e da Bancada, que é convidando a vinda do Presidente 

da Associação de Reciclagem da Vila Esperança, é o requerimento nº 074/2016, eu vou 

devolver a mesa para que possa ser apreciado pelos Vereadores, e quero dizer aqui que a 

justificativa de ter segurado esse requerimento é na qual eu fui novamente falar com o 

Secretário do Meio Ambiente, no qual as palavras são as seguintes: o Senhor Júlio, no qual 

é o que está sendo convidado para vir explanar nesta Casa, foi notificado e está atrás de 

toda a papelada que precisa para regularizar então o seu empreendimento e está notificação 

de desocupação do imóvel no que se trata aonde foi feito o cercamento e a construção da 

balança o prazo vence quarta-feira, é o prazo limite para que ele possa desocupar a área. 

Essa é umas das explicações do Secretário e a parte de recolhimento dos resíduos que lá se 

encontram: após a desocupação deste imóvel, será então solicitado via judicial a retirada 

deste resíduo e dado um destino correto a uma empresa que é prestadora deste serviço, para 

não ter mais agressões ao meio ambiente. Eu no meu ponto de vista, eu acho que não tem 

porque votar favorável a este requerimento, trazendo uma parte aqui para explanar, aonde a 

um problema judicial entre duas partes, entre 2 problemas que estão sendo resolvidos 

perante a justiça, eu já abro mão do voto, voto contrário ao requerimento nº 074/2016 desta 

noite, e devolvo a mesa. A palavra está à disposição dos Senhores Vereadores. A palavra 

está com o Vereador Ildo Dal Soglio. 

VER. ILDO DAL SOGLIO: Senhor Presidente, eu não tive muito tempo de analisar este 

requerimento, por isso eu também pediria vistas ainda para analisar e até mesmo para que 

eu possa ter segurança no meu voto a favor ou contrário a esse requerimento, então eu 

estou pedindo vistas. 

1º VICE-PRES. SEDINEI CATAFESTA: O requerimento nº 074/2016 em vistas com a 

Bancada do PT, Vereador Ildo Dal Soglio. A palavra está à disposição dos Senhores 

Vereadores. A palavra está com o Vereador Leandro Somacal. 

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

Vereador Sedinei Catafesta, cumprimento os demais colegas Vereadores, as colegas 

Vereadoras Maristela e Maria da Glória, a imprensa aqui presente hoje, Ricardo Ló, os 

servidores desta Casa, Fabinho em teu nome cumprimento os demais servidores, Giovani 

aqui presentes, e demais presentes nesta Casa nesta noite. Apenas a respeito da última 

colocação feita nesta Tribuna pelo nosso colega Vereador Arielson Arsego, sobre a VRS 

826, vamos complementar para que fique registrado nesta Casa. A comunidade de Linha 

Boêmios, ela está também se mobilizando e terá uma nova reunião e acredito que os 

próximos dias eles viram a esta Casa convidar os demais colegas Vereadores, para esta 

reunião que farão. Eu também estive em Porto Alegre, a uns 15 dias atrás na Secretária do 
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Senhor Pedro Westphalen, meu colega Vereador Josué Paese Filho, também e nós 

recebemos a informação lá, naquela data e que foram destinados os recursos da CID, o 

valor equivalente a R$ 1.000.000,00 para serem colocados no próximo trimestre para esta 

estrada, então nós já teríamos um valor inicial de novo para a retomada das obras. Eu 

também na semana passada estive com a Concresul em Bento Gonçalves, conversando 

com o Senhor Altemir, e o mesmo me declarou que sim, eles tem interesse de voltar 

naquela estrada, mas eles tem um pouco de receio que R$ 1.000.000,00 seja pouco, e que 

não haja novos aportes de valores para este ano, e que logicamente com R$ 1.000.000,00, 

eles vão fazer 700 metros no máximo e já vão ter que parar de novo, então a empresa teria 

um gasto maior para eles, para deslocar maquinário para lá, começar os trabalhos e 

pararem, mas então só para deixar registrado nesta Casa que este Vereador, também está 

correndo atrás por aquela região, está trabalhando muito forte, nós estamos apoiando 

aquela comunidade na próxima reunião que eles farão, provavelmente vai ser em junho, 

mas eu não tenho a data ainda definida, e que nós também estamos indo a Porto Alegre 

auxiliando e contando com a ajuda do nobre Deputado Boessio, que também nos auxilie lá 

para que este valor não seja só de R$ 1.000.000,00 que seja maior, que R$ 1.000.000,00 a 

gente sabe que é pouco, normalmente eu estou indo lá sem ajuda de Deputados, mas quem 

sabe a gente visita ele lá. Muito obrigado Senhor Presidente, era isso que eu tinha a 

registrar nesta Casa. 

1º VICE-PRES. SEDINEI CATAFESTA: Obrigado Vereador Leandro Somacal. A 

palavra está à disposição dos Senhores Vereadores. A palavra está com a Vereadora 

Maristela Rodolfo Pessin. 

VER. MARISTELA RODOLFO PESSIN: Senhor Presidente, colegas Vereadores, 

demais presentes. Eu gostaria de iniciar apresentando um requerimento de um assunto que 

já está sendo falado nesta Casa, desde outubro ou novembro de 2014, referente a questão 

dos contêineres no Município de Farroupilha. Eu lembro que na época também antes do 

Vereador licenciado Márcio Guilden, quem era o Secretário do Meio Ambiente era o Sílvio 

a gente chega a esquecer, daí passou o Vereador Rudmar Élbio da Silva, e neste tempo 

todo nós solicitamos inclusive através de requerimento, nº 017/2015 em fevereiro, e os 

ofícios nº 061 e 065 de 2016, que fossem recolocados esses contêineres que foram 

danificados através da ação do tempo ou mesmo queimados por vândalos, em ruas da 

cidade, em especial da Rua Paim Filho, na Rua Gonçalves Dias, mas em todos aqueles que 

a gente sabe que na época Farroupilha Ambiental recolheu para fazer os devidos consertos 

e agora a ECOFAR também, e nós temos Senhor Presidente, a gente vê isso, e eu sou 

testemunha no meu prédio, na Rua Paim Filho, assim como em diversos moradores apenas 

com 1 contêiner, quando tem e quando eles não foram retirados todos, então isso torna 

assim muito difícil para quem, faz a coleta, seleciona de acordo com aquilo que é 

solicitado, inclusive  pela Secretaria do Meio Ambiente, pelas recicladoras da ECOFAR, 

mas infelizmente não tem como a gente fazer isso de uma forma correta, porque não existe 

os contêineres, então desta forma eu vou solicitar que se coloque em aprovação o 

requerimento de nº 079/2016, meu e do Vereador José Mário Bellaver, mais uma vez 

solicitando a ECOFAR a reposição dentro do menor tempo possível de todos esses 

contêineres queimados, ou danificados em todas as ruas da cidade, e também uma cópia ao 

Executivo Municipal, por favor peço que coloque em votação 
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1º VICE-PRES. SEDINEI CATAFESTA: Colocamos em votação o requerimento nº 

079/2016 de autoria da Vereadora Maristela Rodolfo Pessin. Encaminhamento de votação 

ao Vereador Rudmar Élbio da Silva. 

VER. RUDMAR ÉLBIO DA SILVA: Senhor Presidente, Vereadora Maristela, nobres 

Vereadores, Senhores e Senhoras presentes. Eu estive falando com o Senhor Paulinho 

sobre esses contêineres, e o que acontece foi feito um levantamento, e esses contêineres 

estavam com um problema de 382 se eu não me engano, contêineres quebrados, quando a 

ECOFAR assumiu, então eles estão tirando e reformando esses contêineres para repor de 

volta, eu vou voltar a falar com o Senhor Paulinho para ver qual situação que se encontra 

hoje, mas foi este o motivo que foi tirado, porque não tinha como ser trabalhado com esses 

contêineres que são praticamente 70% dos contêineres que estavam estragados, e voto 

favorável ao requerimento da Vereadora Maristela Rodolfo Pessin. 

VER. MARISTELA RODOLFO PESSIN: Obrigada Vereador, veio a contribuir, mas é 

desde o final de 2014, se eles pelo menos fossem colocando aos poucos já ajudaria 

bastante, por favor Presidente, coloque o requerimento em votação. 

1º VICE-PRES. SEDINEI CATAFESTA: Colocamos em votação o requerimento nº 

079/2016 de autoria da Vereadora Maristela Rodolfo Pessin. Os Vereadores que estiverem 

de acordo permaneçam como estão. Aprovado por todos os Vereadores 

VER. MARISTELA RODOLFO PESSIN: Obrigada aos colegas. Senhor Presidente 

agora eu quero falar de assunto até hoje solicitei a ajuda do Vereador José Mário Bellaver, 

que a gente foi chamado no Bairro Centenário para ver, é um local de passagem entre a 

Rua Caetano Grendene e a ERS 453 ao lado ali dos Veículos Bortolini, eu até tenho 

algumas fotos aqui, posso mostrar para os colegas depois que é uma trilha, é em uma 

subida cheia de pedra, onde funcionários da Trombini, Soprano, passam, inclusive quando 

fazem hora extras de madrugada, e principalmente alunos que vem do Bairro Industrial 

para a Escola Zelinda Rodolfo Pessin, e vice e versa, moradores enfim, e realmente é uma 

subida, como pode ser uma decida também, mas cheia de pedra e muito perigosa, não tem 

claro iluminação, é claro ali nem teria como ter, mas a gente gostaria de ver junto ao 

Executivo Municipal, e solicito aos Vereadores que possam ver sem que a gente faça um 

requerimento tenho as fotos aqui, para que no mínimo seja feito de alguma forma, no 

sentido de que essas pessoas possam descer por este local, sem ter o perigo de cair, como já 

aconteceu com moradores ali, e realmente é um atalho que é bastante aproveitado por 

moradores ali daquela região, depois se quiser eu posso até passar Vereador Paulo Roberto 

Dalsochio, como líder de governo as fotos, para se existe alguma possibilidade, poderá ser 

área de domínio, mas de qualquer maneira eu acredito que a Prefeitura de repente se 

precisar de licença a gente até pode ir atrás, poderia ver da possibilidade de arrumar no 

mínimo um pouco esse local, para encerrar Senhor Presidente bem rapidamente, agora 

como Presidente da Frente Parlamentar de Bem estar Vida Animal, eu quero deixar aqui 

uma solicitação a Casa, ao Presidente da Casa e também, já avisar os colegas da frente a 

todos os Vereadores, que no dia 21 de maio, acontece em Porto Alegre, na Câmara de 

Vereadores, já encerro Senhor Presidente, o XX encontro de ações públicas e a causa 

animal edição nacional, então em nome de todos aqueles que trabalham com esta questão, 

com esta causa no Município de Farroupilha, nós estamos solicitando a Casa, para ver da 

possibilidade de locar um ônibus, ou um transporte para que se possa participar disso, em 

um sábado das 09 horas às 17:00 horas, na Câmara de Vereadores. Então fica aqui o 
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pedido em nome da ONG dos Peludos, da Anjo sem Asas e também do Focinho Amigo, 

deve ser a outra entidade também. Era isso Senhor Presidente, muito obrigado 

1º VICE-PRES. SEDINEI CATAFESTA: Obrigada Vereadora Maristela Rodolfo 

Pessin, já passo para a Assessoria da Casa, providenciar e manter informado os Vereadores 

que quiserem participar, obrigado pelo convite Vereadora Maristela Rodolfo Pessin. A 

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

Ambrósio Troes. 

VER. LINO AMBRÓSIO TROES: Senhor Presidente, Senhores Vereadores, na última 

terça-feira se não me falhe a memória, ou na segunda-feira, foi organizada essa comissão 

que tratava do assunto Legislativo em Ação, foi criada pela resolução nº 030/2016.  

Conforme combinado naquela ocasião fizemos contato com o Juiz Eleitoral, a Promotora 

Eleitoral e o encarregado do Cartório Eleitoral de Farroupilha, e está agendado o encontro 

aqui nesta Casa, no dia 02 de Junho de 2016, uma palestra com eles, para tratarmos de 

assuntos das condutas vedadas e permitidas durante o processo eleitoral. É a nossa primeira 

ação, gostaria que os partidos políticos, com representação nesta Casa, e até sem 

representação na Casa, pudessem se fazer presentes e divulgar essa ação, é um esforço do 

legislativo, para que a gente possa divulgar questões que são importantes, contamos aí com 

a contribuição da Adriana, Micheli e do Gabriel acerca do assunto que tem importância no 

meu modo de entender e é fundamental para que este espaço entre o Legislativo e a 

população ele aconteça de modo efetivo, produzindo resultados. Também, Senhor 

Presidente, Senhores Vereadores, nós estamos já trabalhando a ideia de fazer um segundo 

encontro no mês de junho mais um, apenas em conversas iniciais, não tem ainda nada 

definido, sabendo da disponibilidade de uma pessoa e se ele tiver essa disponibilidade a 

gente e monta mais uma outra estratégia para trazer esse palestrante. Era isso Senhor 

Presidente muito obrigado. 

1º VICE-PRES. SEDINEI CATAFESTA: Obrigado Vereador Lino Ambrósio Troes. A 

palavra está à disposição dos Senhores Vereadores. Quero aqui registrar a presença da 

Rádio Miriam o nosso reporte Ricardo Ló, muito obrigado, o Lucas, os demais presentes 

sejam todos bem-vindos. A palavra está com o Vereador João Reinaldo Arrosi. 

VER. JOÃO REINALDO ARROSI: Senhor Presidente, demais colegas, pessoas que nos 

visitam nesta noite. Eu gostaria de falar hoje aqui um pouquinho em função do grande 

número de pessoas que nos procuram sobre planejamento na Secretária da Saúde. Nos 

parece que a Secretaria de Saúde adquiriu um novo sistema, a Vereadora Maria da Glória 

Menegotto, pode me ajudar nisso, e nós alertamos ela na época que esse novo sistema iria 

dar problema, e começou a dar Vereadora, com a sua saída de lá, começou a dar problema. 

Hoje não se consegue mais se marcar consulta no 0800, o 0800 não consegue acessar as 

agendas, os laboratórios não conseguem faturar, a regulação não consegue agendar para os 

municípios, e para fora dele, as unidades de saúde não conseguem autorizar exames, não 

consegue marcar consulta, os alvarás da vigilância sanitária não foram renovados em 

função da aquisição deste novo sistema, que me parece que foi mandado de segurança na 

aquisição deste novo sistema, não fizeram a migração para o novo sistema, não treinaram 

as pessoas para implantar esse novo sistema, se não bastasse o caos que está a saúde no 

Hospital São Carlos, mais uma agora, nem consulta, nem marcação de exames tão 

conseguindo fazer, esse é o quadro da saúde em Farroupilha hoje! Vejam bem Senhores, 

que nós não estamos aqui para achar só os defeitos, tanto é que alertamos a Secretária 

quando ela era Secretária que não ia dar certo isso, e ela tomou as devidas providências, 
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porque tenho a impressão que tomou porque foi impetrado o mandado de segurança, e os 

munícipes estão a Deus dará na saúde em Farroupilha, a parte mais importante que precisa 

ter no município, nós estamos ai deste jeito, que nós ouvimos na rádio, virou notícia de 

rádio, virou manchete de boteco, manchete de mercado, aonde a gente vai a gente é 

cobrado por isso, se não bastasse isso, o Prefeito eu acho que ao invés de correr atrás de 

medalha, ele deveria estar aqui em Farroupilha hoje resolvendo esses problemas, porque se 

vai ganhar medalha ou não, ela vai vir para ele o mesmo, estão em Brasília de novo, atrás 

de medalha, um Prefeito que implanta uma medalha e se auto ganha uma medalha, eu 

nunca vi isso também, então é medalha e medalha, e saúde cada vez pior. Então estamos aí 

tentando ajudar de forma, o Vereador deve ter falado nesses tempos em que eu fui atender 

um telefonema exatamente sobre saúde mais uma vez, eu não pude deixar de atender 

porque era em função disso, se não eu não atenderia, o Vereador falou também que 

estivemos em Porto Alegre, estava na agenda pelo menos, o Vereador Arielson me solicita 

um aparte Senhor Presidente. 

1º VICE-PRES. SEDINEI CATAFESTA: Um aparte ao Vereador Arielson Arsego.  

VER. ARIELSON ARSEGO: Obrigado pelo aparte Vereador, só dizer que eu não 

cheguei a comentar sobre essa situação no Grande Expediente, mas o que eu comentei aqui 

quando o Vereador João Reinaldo Arrosi falou que nós falamos aqui na Câmara que iria 

dar problema, foi uma licitação, só para lembrar que foi uma licitação que estava sendo 

feita na Prefeitura errada que iria dar problema sim naquela licitação, não deu problema 

naquele jeito porque eles corrigiram algumas coisas porque nós falamos aqui e deve ter 

sido o Vereador Paulo Roberto Dalsochio e o Vereador Lino que levaram a preocupação ao 

Prefeito e aquela preocupação era de que o Prefeito iria se incomodar, a Secretária da 

Saúde inclusive na época iria se incomodar, aí foi mudado alguma coisa, mesmo assim não 

estava certa, nós não falamos mais, mas não estava certa, foi entrado com mandato de 

segurança sobre aquela licitação e hoje está aí o sistema do jeito em que está, obrigado. 

VER. JOÃO REINALDO ARROSI: Farroupilha parada! Obrigado Senhor Presidente.  

1º VICE-PRES. SEDINEI CATAFESTA: A palavra está à disposição dos Senhores 

Vereadores. A palavra está com o Vereador Josué Paese Filho. 

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

Vereadora Maristela e Vereadora Maria da Glória Menegotto, funcionários da Casa e 

demais presentes. Eu tenho dois requerimentos muito importantes cada ano que passa essa 

família, essa granja recebe inúmeros, prêmios do seu trabalho no interior, falo da Granja 

Tang pela premiação na sexta edição da FestLeite realizada em Anta Gorda do dia 28 de 

abril ao dia 1º de maio, Tang Melinha, Alexandro 8136, foi eleita a grande campeã dessa 

edição, a granja também conquistou o primeiro lugar no conjunto vaca leiteira, fêmea 

jovem nas categorias criado e expositor. A granja associada da Cooperativa Santa Clara 

também conquistou a primeira colocação nas categorias: novilha Junior, novilha 

intermediária, terneira sênior, vacas três anos sênior, vacas quatro anos e vaca jovem. Os 

animais da Granja Tang foram escolhidos como reservados em terceiros lugares em várias 

categorias, esse é o requerimento da FestLeite em Anta Gorda. O segundo requerimento 

que é do mesmo assunto; também a granja, logo em seguida, terminando a realização da 

FestLeite se dirigiu diretamente para Santa Rosa onde inclusive o município auxiliou com 

transporte na Fenasoja, lá também tiveram diversos prêmios como: também fêmea jovem, 

campeã vaca jovem, grande campeão, reserva da grande campeã, através desse parabenizá-

los e desejar a eles muito sucesso que há muito anos eles são os campeões praticamente em 
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tudo o que eles apresentam, uma família que a gente tem que ter o maior respeito e acredito 

que o município deve auxiliar cada vez mais os nossos agricultores e a Família Tang 

merece tudo isso. Obrigado. 

1º VICE-PRES. SEDINEI CATAFESTA: Colocamos em votação os requerimento nºs 

075 e 077/2016. Os Vereadores que estiverem de acordo permaneçam como estão. 

Aprovado por todos os Senhores Vereadores, subscrito por todas as bancadas. 

VER. JOSUÉ PAESE FILHO: Obrigado Senhor Presidente. 

1º VICE-PRES. SEDINEI CATAFESTA: A palavra está à disposição dos Senhores 

Vereadores. A palavra está com o Vereador José Mário Bellaver e em seguida Vereadora 

Maria da glória Menegotto. 

VER. JOSÉ MÁRIO BELLAVER: Senhor Presidente, colegas Vereadores, imprensa 

através da Rádio Miriam, o repórter Ricardo Ló, funcionários da Casa demais presentes 

nessa noite. Só para dar um complemento do relatório que o colega Vereador Arielson 

apresentou no Grande Expediente, da importância de termos um Deputado representando o 

nosso município na Assembleia, na última quarta-feira em que estivemos em Porto Alegre, 

todas as visitas em repartições em que havia a necessidade de esclarecer dúvidas e fazer os 

pedidos, sempre nos acompanhou e em alguns momentos ele também não pode porque ele 

tinha compromisso, representar a Assembleia, as comissões, se ele não estivesse presente, 

a assessoria dele estaria sempre nos acompanhando que foi muito importante e passamos 

praticamente todo o dia, saímos da cidade por volta das 07 horas da manhã e voltamos 

eram às 20 horas, então foi um dia de bastante trabalho e bastante esclarecimentos, onde 

que agora nós temos algumas coisas que teremos que retornar, manter o contato para que 

possa então nos trazer essa visita produtiva e que realmente resolva os questionamentos 

feitos pela bancada do PMDB junto visita que fizemos na Assembleia Legislativa e 

naquelas repartições que possam resolver esse problema. Também o Vereador Leandro 

Somacal da situação, da retomada do trecho de Alta Feliz a Farroupilha, é R$ 

1.000.000,00, é pouco, mas é a situação do estado infelizmente, mas é importante que 

retome e quem sabe que talvez para o final do ano ou no início do próximo ano que sejam 

colocados mais R$ 2.000.000,00, e aos poucos vamos concluindo porque se a situação 

tivesse mais com recurso, com certeza o asfalto andava mais rápido, mas infelizmente todo 

o mundo está sabendo a situação do nosso estado e não, foi diferente no passado foram 

realizadas aquelas obras, mas foram deixados pendentes para esse governo acertar aquela 

parte que foi realizada no governo passado, então tudo isso, falta de dinheiro, dificuldade e 

tem todos esses entraves para realmente realizar essas obras que são bastante importantes 

para aquela região e para o nosso município. Também Senhor Presidente, falar do 

requerimento da colega Vereadora Maristela, onde que nós fomos visitar o local e 

realmente ali é onde que há uma passagem de funcionários que se deslocam das suas 

residências para as empresas onde que eles trabalham. Então há a necessidade de alguns de 

graus, porque a descida é de bastante aclive e declive em um mesmo momento e aí haveria 

a necessidade de alguns, talvez 10 degraus para facilitar a passagem dos funcionários e 

principalmente na madrugada ou altas horas da noite tem bastante dificuldade para 

atravessar e é um atalho para eles irem ou retornarem ao seu trabalho, realmente a falta de 

iluminação inclusive a próprias iluminação da rodovia está há muito tempo sem 

manutenção, então tudo isso dificulta os funcionários que aí circula, isso seria bastante 

importante que a Secretaria de Obras pudesse dar uma analisada, é uma melhoria que custa 
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pouco e para aquelas pessoas é de grande valia para poder chegar as suas residências de 

retorno das fábricas de trabalho. Era isso Senhor Presidente muito obrigado. 

1º VICE-PRES. 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, quero cumprimentar os 

colegas Vereadores, Vereadora Maristela, funcionários da Casa e demais presentes nesta 

noite. Em primeiro lugar quero encaminhar um requerimento para que a gente possa 

encaminhar votos de congratulações ao Corpo de Bombeiros pela passagem do dia 

internacional da Instituição que se comemorou no dia 04 de maio, acho que isso é 

importante, o Corpo de Bombeiros é uma instituição importantíssima, eu sei que todo o 

mundo vai aprovar, mas é bom a gente falar porque nesse momento a gente tem que sim 

pensar no ser humano, quando acontece qualquer coisa a primeira instituição que a gente 

liga é para o Corpo de Bombeiros e só quem já teve uma casa incendiada que sabe da 

importância, gostaria que fosse colocado em votação. 

1º VICE-PRES. SEDINEI CATAFESTA: Colocamos em votação o requerimento nº 

078/2016.  Os Vereadores que estiverem de acordo permaneçam como estão. Aprovado 

por todos os Senhores Vereadores e subscrito por todas as bancadas. 

VER. MARIA DA GLÓRIA MENEGOTTO: Senhor Presidente, nós ouvimos falar 

agora sobre o assunto de containers que a Vereadora Maristela colocou e realmente 

Vereadora Maristela, e agora eu tenho que dizer que tenho que concordar muito contigo 

porque esse problema de containers, eu acho que não tem só que mandar arrumar; “ah 

vamos tirar, vamos mandar arrumar”, Vereador Rudmar, eu acho que tem que passar por 

alguma coisa melhor, principalmente esses containers que já não valem nada mesmo, ou já 

que nós temos a Ecofar agora que é uma empresa nova, está dando certo, vai dar certo com 

certeza, eu acho que nós deveríamos ter os containers novos, não mandar arrumar, até 

porque eu falo isso, é até vergonhoso, para mim no próprio prédio tem40 apartamentos e 

tem um container verde e todo o lixo atirado no lado, eu fico até entristecida porque fica 

feio para mim, sinceridade fica feio para mim, não por eu ser do governo, por eu ser 

Vereadora, é feio, da mesma forma eu sei que é feio para ti, as pessoas não querem saber, 

eles dizem!“ Nós temos um a Vereadora aqui é olha como está”! Quando tu sai da garagem 

é vergonhoso, aliás, não é só isso, sabe qual é o problema? Muitas vezes as pessoas se 

escondem nesse lixo e podem te assaltar, sabia disso? Isso é verídico, então eu acho que 

isso é importante que a gente passe isso para o Poder Executivo para que eles possam fazer 

essa melhoria nos containers. Quando a gente fala da saúde, a gente houve todos os dias 

Vereador João Reinaldo Arrosi,(55.17) realmente nós estamos preocupados porque quando 

eu fui Secretária da Saúde, fiz um trabalho, eu tenho certeza do trabalho magnífico que foi 

feito lá, mesmo a gente tendo poucos recursos, mas a gente conseguiu fazer muita coisa, 

muitas vezes a gente ia até os médicos, nó sempre dávamos um jeito para fazer o que é 

necessário, tanto é que foram feitos nesse ano em que eu fiquei lá 975 cirurgias e mais 209 

cirurgias ambulatoriais, exames então nem se fala, foi muitos, cedo um aparte ao Vereador 

Arielson Arsego. 

1º VICE-PRES. SEDINEI CATAFESTA: Um aparte ao Vereador Arielson Arsego. 

VER. ARIELSON ARSEGO: Obrigado pelo aparte Vereadora Glória só lhe parabenizar 

por ter assinado aquela licitação, porque quando nós falamos aqui eu tenho certeza eu o 

Vereador Alberto Maioli deve ter falado para a Senhora naquele momento em que ele 

estava como Vereador do mesmo partido, deve ter avisado o que nós falamos aqui naquele 
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dia e fiquei sabendo que não foi assinado pela Secretária, então lhe parabenizar porque o 

que nós estamos falando aqui, é exatamente o que aconteceu e seria pior ainda se tivessem 

assinado fazer uma licitação do jeito em que estava, então lhe parabenizar por não ter 

assinado naquela época. Obrigado. 

VER. MARIA DA GLÓRIA MENEGOTTO: Obrigado Vereador, realmente isso veio a 

contribuir porque sobre a licitação eu tive até por surpresa, eu não assinei e muito ainda 

agradeço a essa Casa porque falou sobre o assunto, eu poderia ter assinado porque logo no 

mês, realmente o Vereador Alberto Maioli me falou, mas eu não tinha assinado e realmente 

tinha, eu vou pedir espaço de liderança. 

1º VICE-PRES. SEDINEI CATAFESTA: Espaço de liderança concedido. 

VER. MARIA DA GLÓRIA MENEGOTTO: Eu não tinha assinado e realmente a 

licitação já estava em tramitação e não passou pela Secretaria da Saúde, para ver realmente 

como é, o que nós tínhamos a necessidade de fazer, porque certamente nós íamos verificar 

tudo, e nós iríamos ver se iríamos assinar ou não, dois dias depois veio para que eu 

assinasse, aí é claro que eu não iria assinar, já sabendo que tinha problema, realmente 

passou lá sem a assinatura da Secretaria da Saúde. Agora todos os laboratórios os sempre 

tiveram os seus exames corretos para fazer, a marcação, nós tínhamos todas as Unidades de 

Saúde, quando eu saí de lá foi feito sim um treinamento de capacitação para todas as 

Unidades de Saúde, foi feito esse treinamento, todas elas vinham lá na Secretaria da Saúde 

e nós treinamos todas as Unidades de Saúde, tanto é que quando eu saí de lá esses exames 

eram marcados nos Postos de Saúde, inclusive não só nos Postos de Saúde Vereadores, 

mas os outros municípios com o treinamento em que a gente fez eles faziam as marcações 

de lá, digamos, de Bom Princípio fazia a sua marcação, não precisava mais trazer toda a 

documentação lá na Secretaria da Saúde, então isso tudo a gente fez, hoje a gente sabe que 

tem realmente problemas sérios, cada dia está piorando, porque, desde que eu saí da 

Secretaria da Saúde a gente não ouviu mais falar em cirurgias, muitas pessoas, hoje mesmo 

eu tive que ira atrás para um Senhor que está com um problema sério e não é só o Senhor, a 

Senhora, não interessa. Eu acho que quando a gente está com problema de saúde a gente 

não pode esperar, mas nós sabemos que o problema é financeiro hoje e grave hoje, tudo o 

que é possível ser repassado, isso eu tenho que dizer, está sendo repassado, aquilo que nós 

aprovamos aqui na Câmara, o orçamento, está sendo repassado para o Hospital São Carlos, 

que é um valor de aproximadamente R$ 900.000,00, teria que ser repassado, mas eu acho 

que não está sendo repassado, nunca foi, mas R$ 750.000,00, eu tenho certeza que está 

sendo repassado, só que isso não dá, o hospital fica com um déficit de R$ 1.200.000,00, R$ 

1.300.000,00, R$ 1.000.000,00 todo o mês, então nós temos que repensar a saúde, eu acho 

que nós temos a obrigação, não interessa o partido que é, temos que repensar a saúde em 

Farroupilha, se nós temos que aprovar no orçamento, ao invés de R$ 9.000.000,00, aprovar 

R$ 12.000.000,00 ou R$ 15.000.000,00, R$ 12.000.000,00 foram aprovados aqui que seria 

R$ 1.000.000,00 por mês, mas isso não está sendo repassado, pelo menos enquanto eu 

estava lá e agora também não está, porque? Porque não tem esse valor, então eu não sei 

como é que foi feito, mas não tem, e nós temos que buscar recursos para a saúde. Eu falei 

esses dias e vou continuar falando, sem medo algum, eu acho que tem que parar, não estou 

falando de obras da saúde, porque obras da saúde é necessário, eu estou falando qualquer 

tipo de obras, eu ouvi no passado o Prefeito dizer o seguinte: eu prefiro fazer uma cirurgia 

do que um quilômetro de asfalto, muitas vezes eu até sinceramente eu estou dizendo e eu 

aqui estou dizendo e eu faço a minha meia culpa porque as vezes até a gente dizia! “há, o 
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que é isso? Entendeu, mas é verdade porque quando as pessoas precisam não pode ficar, os 

ortopedistas, realmente e deram um desconto tremendo na época porque eu participei 

disso, para que eles pudessem retornar ao trabalho e ter a continuidade no pagamento, eles 

retornaram à continuidade por um tempo, hoje está parado, mas o pior de tudo são os 

anestesistas, porque sem o anestesista tu não consegue fazer realmente uma cirurgia e isso 

está tendo problemas, são os anestesistas. Então eu não sei, a maneira que vamos ter que 

fazer, mas nós temos que dar um jeito de repassar mais valor para a saúde, eu gostaria até 

de falar mais, mas eu não tenho mais tempo agora, agradeço e vou falar em um outro dia. 

Obrigado. 

1º VICE-PRES. SEDINEI CATAFESTA: A palavra está à disposição dos Senhores 

Vereadores. A palavra está com o Vereador Leandro Somacal no seu espaço de liderança. 

VER. LEANDRO SOMACAL: Obrigado Senhor Presidente. Só para finalizar sobre o 

que foi falado antes a respeito a VRS 826 e sobre a minha ida a Porto Alegre, como foi 

mencionado fotografias não mentem, então eu vou deixar bem claro como é que foi essa 

reunião. Essa reunião foi acompanhada pelo Moisés assessor do Deputado Jerônimo 

Goergen, essa reunião foi solicitada pelo morador da Comunidade de Linha Boêmios ou 

daquela região, o Gelson e esse Vereador não foi como condutor, foi simplesmente como 

acompanhante convidado pela comunidade, tanto é que acabei não levando o meu colega 

de bancada do Vereador Rudmar, porque eu fui lá simplesmente como acompanhante. 

Todas as minhas idas a Porto Alegre também nunca sustei diária, nunca tirei, sempre fui 

com o meu carro, quando eu fui para lá também nunca pedi carro público para ir. Todas as 

agendas que eu tenho marcado em Porto Alegre, tenho feito por mim mesmo Vereador, 

com intuito de ajudar a comunidade, nunca tive o intuito da minha vaidade pessoal, mas 

sim de uma construção social, em prol do maior número de farroupilhenses beneficiados, e 

realmente eu não visitei o Deputado Álvaro Boéssio e admito nunca solicitei ajuda para ele 

porque realmente eu não sou Vereador do PMDB, eu sou do PSB, então primeiro eu 

procuro os meus Deputados, se não consigo, lógico o Deputado Álvaro Boéssio é da região 

daqui, eu deveria ter procurado ele sim, uma visita pelo menos cordial, mas logicamente eu 

digo para vocês, hoje fui por primeiro no PSB que é a sigla que eu estou hoje filiado, então 

eu procuro primeiro os meus Deputados para tentar conversar com eles para que solicitem 

a agenda de Porto Alegre, afinal estamos coligado em Porto Alegre junto ao governo e eu 

peço desculpas ao Vereador Josué Paese Filho por não ter te avisado dessa agenda, mas eu 

realmente não marquei essa agenda em Porto Alegre com o Secretário Pedro Westphalen, 

eu apenas fui avisado pela comunidade, pediram para mim se eu pudesse acompanhar 

como Vereador e como tal fiz isso, era só para registrar isso Senhor Presidente, obrigado.  

1º VICE-PRES. SEDINEI CATAFESTA: A palavra está à disposição dos Senhores 

Vereadores. A palavra está com o Vereador Arielson Arsego. 

VER. ARIELSON ARSEGO: Senhor Presidente, Senhores Vereadores é importante 

Vereador Leandro que a gente volte nesse assunto, primeiro o Senhor deu aqui aquilo que 

eu fiz primeiro, dizendo que nós não usamos nada da Câmara de Vereadores, o Senhor 

também deu a sua declaração e também nós não falamos nada disso. Quando nós falamos 

que tem as fotografias, e é importante o Senhor esclarecer porque a Comunidade de Linha 

Boêmios vem aqui daqui uns dias, vem fazer o que aqui? Vai lá e fala com o Vereador 

Leandro Somacal, quando marca reunião lá, vai falar com o Vereador Leandro Somacal, 

porque não vem aqui nessa Casa convidar os Vereadores daqui, é aí que a gente fica 

indignado, não é com o Vereador Leandro Somacal, e a comunidade porque não veio aqui? 
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Quando nós falamos aqui, o primeiro que falou quando estiveram aqui é que todas as 

bancadas tinham que se unir e procurar cada um o seu Deputado e que nós estávamos a 

disposição para ir lá no Governo do Estado, seja até do PT, que daqui um pouco tem que 

ira lá votar no orçamento Vereador Ildo, mas que todas as bancadas daqui tem um 

representante lá e que nós poderíamos ir junto, agora só se não falaram para o Presidente 

quando marcou, eu vou dizer aqui quando eles vierem aqui eu vou dizer isso para eles, ou 

na hora de vir pedir para todo o mundo porque tem que estar junto, aí eles marcam uma 

reunião a gente nem fica sabendo, nós marcamos sem falar para eles porque nós queríamos 

com o peso político da bancada que nós temos sim ajuda do Governo do Estado juntamente 

com o nosso Deputado que é do PMDB, como Secretários que né do PMDB para 

conseguirmos trazer recursos para o município, e porque nós tínhamos outra agenda e lá no 

meio de tudo isso e na hora conseguimos falar com o Secretário Búrigo que é o 

responsável que vai dizer qual é o valor que vem para cá e nós tínhamos a informação de 

que foi falado o valor de R$ 1.000.000,00 e ele disse: por enquanto nós não temos nada, 

nós temos prioridades e nós vamos ter que convencer aqui dentro do governo que nós 

vamos ter que colocar o valor lá, e aí nós dissemos para ele junto com o Marcio Biolchi 

que é o Secretário Chefe da Casa Civil, disse o seguinte: olha Búrigo, dá uma olhada 

naquela comunidade, faz tempo que está parado lá, inclusive é do estado, foi pedido para o 

município patrolar, nós já tínhamos falado isso para ele. Então o importante é que essa 

comunidade através de sua liderança aqui nessa Casa saiba que nós estamos a disposição 

para ir junto, quando o Senhor for convidado o Senhor diz, olha: vocês convidaram as 

outras bancadas, os Vereadores da Câmara de Vereadores, o Senhor faz parte da comissão 

da Linha Boêmios, mas pode dizer para eles, alerte-os, se eles não sabem, eles podem e nós 

não estamos dizendo que eles politicamente tem que saber o que a gente politicamente e aí, 

que a gente fala em experiência, aí é que a gente fala aqui tem que ter experiência nas 

coisas, é esse tipo de atividade, uma delas, é ter experiência suficiente para dizer: nós 

temos que unir as forças e ter mais gente junto e quem sabe convidar o Prefeito para ir 

junto com a Câmara de Vereadores, quando vai a Brasília por exemplo, a experiência de 

levar Vereadores de outras bancadas junto para buscar recursos, é importante, essa é a 

experiência política que falta e talvez para eles falte mais ainda, então pode ser que eu 

estou falando ao contrário, não é isso, eu estou dizendo, fale para eles, ele vão vir aqui, eu 

vou dizer exatamente isso que eu estou dizendo: quando eles vieram aqui nós nos 

colocamos a disposição, marcam em Porto Alegre, vão para lá e não convidam ninguém, 

qual é a moral da história, quem que tem que sair bem dessa história que eu não estou 

entendendo! Então para deixar bem claro essa questão da Linha Boêmio e tenho uma 

ligação muito forte com essa comunidade até porque o meu sogro e minha sogra é de lá, fui 

muito para lá, agora eu também não vou ficar ouvindo, e depois eles dizerem que os 

Vereadores não fazem nada e quando marcam uma hora não convidam nós para ir pára lá. 

Obrigado Senhor Presidente. 

1º VICE-PRES. SEDINEI CATAFESTA: 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: Obrigado Senhor Presidente. A gente muitas vezes vem 

para cá e diz não, hoje eu não vou falar nada, mas a gente houve alguma coisa nessa Casa 

que o cara fica impressionado. Encaminhar uma licitação e a Secretária da Saúde não tinha 

nem conhecimento, depois de dois, três dias passa lá a licitação para a Secretária da Saúde 

assinar que ela nem sabe do que se trata, ainda bem que a Senhora não assinou. Agora 
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como é que pode uma administração encaminhar uma licitação e o responsável da pasta 

não está sabendo, mas é que nem eu digo: vou morrer e não vou ver tudo. No mínimo, 

Linha Boêmios, associação, a comissão, quando marcou uma audiência lá e tem que 

marcar mesmo porque isso é uma novela já de diversos governos, uma estrada tão 

importante, mas no mínimo a comissão deveria ter encaminhado um ofício para essa Casa, 

a comissão convidando todas as bancadas, não precisava mandar dizer para “a, b ou c”, 

avisa lá que tem uma audiência marcada em Porto Alegre tal dia; manda um ofício para cá, 

aí quem estiver disposto a ir vai, quem não tem representante não vai, ou mesmo se não 

tiver representante, mas a presença dos Vereadores, quanto mais da comunidade, mais peso 

tem, então eu acho que houve uma falha de comunicação. Realmente Vereadora Maria da 

Glória Menegotto, eu me lembro muito bem das palavras do ex Prefeito Ademir Baretta 

que na oportunidade ele disse na imprensa que ele preferia uma cirurgia, preferia ver 

alguém bem de saúde do que fazer um quilometro de asfalto, não sei qual é a quantia de 

asfalto que ele falou na época, e realmente é verdade. Agora uma coisa que eu não entendo 

Vereador Paulo Roberto Dalsochio o Senhor que iniciou em Farroupilha que fez o anel 

viário que está até hoje aí em perfeitas condições, fazer o asfalto que é necessário também 

na Rua Marechal Floriano Peixoto até o Bairro São José na Rua Papa João XXIII e deixar 

7, 8 metros da Rua Coronel Pena de Moraes até a Rua Papa João XXIII sem asfalto, dois 

degraus, porque? A verba era fazer só na Rua Papa João XXIII, o município não tinha 

condições de fazer 8 metros de asfalto para unir a Rua Coronel pena de Moraes com a Rua 

Papa João XXIII, não tem dois degraus, da mesma forma, não vai funcionar, eu vou dizer 

para vocês, ficou muito boa a obra na Rua Marechal Deodoro da Fonseca, ótima porque era 

intransitável aí, mas une a Rua Barrão do Rio Branco uma quadra a mais com a Rua 

Castelo Branco, sai da Barrão pega a Rua Castelo Branco a direita, pega a esquerda e siga 

toda aquela, deixaram uma quadra sem asfalto minha gente. Na Rua Castelo Branco, para 

baixo da minha oficina, porque já não uniram e fizeram um anel viário aí também, não, 

uma quadra sem asfalto, une tudo junto! Todo mundo falando na cidade: porque isso? Se 

deve ser feito uma quadra a menos aqui encima onde chega na Rua Independência que não 

era tão necessário, não é que não seja necessário, não era tão necessário como na Rua 

Castelo Branco lá embaixo, uma quadra Vereadora Maria da Glória, sai da Rua Rio 

Branco, já caí fora do asfalto da Rua Barão do Rio Branco, entra no asfalto da Rua Castelo 

Branco e já pega. Espero que o município reveja a situação, eu acho que não é um grande 

custo, nós estamos falando agora aqui em saúde, um metro de asfalto a menos, mas uma 

boa saúde, mas quando se faz as coisas se faz bem-feita não pela metade, muito obrigado. 

1º VICE-PRES. SEDINEI CATAFESTA: A palavra está à disposição dos Senhores 

Vereadores. A palavra está com a Vereadora Maristela Rodolfo Pessin. 

VER. MARISTELA RODOLFO PESSIN: Senhor Presidente, eu só gostaria de lembrar 

aos integrantes da Comissão de Educação e Assistência Social que amanhã às 16 horas tem 

uma reunião no Conselho Municipal de Educação, o qual nós fomos convidados e 

inclusive os demais Vereadores também que quiserem participar, era só para lembrar aos 

integrantes, às 16 horas no CEAC. Era isso Senhor Presidente muito obrigada. 

1º VICE-PRES. SEDINEI CATAFESTA: Obrigado Vereadora Maristela. Só quero 

registrar que a Cidade de Farroupilha foi escolhida pelo sexto ano para receber e fazer 

então a sexta conferência das cidades que vai ser agora no mês de julho e a Casa, eu estou 

representando a Casa na construção do cronograma junto com a Secretaria de 

Planejamento junto com a UCS e outras entidades e assim que estiver pronto o 
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cronograma, a Casa fará oficialmente o seu convite para a participação desse evento que 

vai ser aqui na UCS indo para Caravaggio, só para registrar que amanhã tem mais uma 

reunião às 13 horas e 30 minutos. Se nenhum Vereador mais quiser fazer o uso da palavra, 

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