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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, Ildo Dal 

Sóglio, 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, Raul Herpich, Rudmar Elbio da 

Silva, Sedinei Catafesta. 

 

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

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

que faça a leitura do expediente do dia. 

 

EXPEDIENTE 

 

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

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

expediente: 

- Of. n.° 80/16, em 27 de junho, Prefeitura Municipal de Farroupilha. Projetos de Lei. 

- Of. n.° 75/16, em 20 de junho, Prefeitura Municipal de Farroupilha. Convite para 

Solenidade de Sanção da Lei Municipal n.° 4.245, de 15 de junho de 2016, que domina 

Centro Municipal de Eventos Mário Bianchi. 

- Convite, em 30 de junho, UCS Campus Farroupilha. 6° Conferência Nacional das 

Cidades.  

PRES. RAUL HERPICH: Obrigado Vereador Ildo Dal Soglio. E passamos ao Espaço 

destinado ao Grande Expediente. 

 

GRANDE EXPEDIENTE 

 

PRES. RAUL HERPICH: 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. Abre mão do espaço. 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 Vereador Raul Herpich, o 

cumprimento, quero cumprimentar os meus colegas Vereadores aqui presentes nesta noite, 

colegas Vereadoras Maristela e Glória, Senhores da imprensa presentes, o Juliano meu 

colega de partido, o Joelci aqui presente, seja bem-vindo e os servidores desta Casa 

presentes nesta noite. Hoje eu faço o uso da Tribuna, primeiramente desabafando sobre o 

que eu ando ouvindo nas nossas rádios nos últimos dias, sobre certas situações que leva a 

desagradar a nossa sigla, vamos assim pronunciar, foi comentado e divulgado pela nossa 

imprensa local a respeito da ida de um colega nosso Vereador ao hospital que teria sido 

uma ida tumultuada, dificultada ou até mesmo dizendo que ele teria sido uma gestão um 
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pouco ruim. Eu quero que seja salientado e que fique bem claro, que hoje a nossa saúde no 

estado, não é exclusivamente uma situação favorável para nenhum município. Todos os 

municípios estão enfrentando dificuldades e o nosso não é diferente, mas o nosso continua 

aberto, quando o nosso Vereador foi para lá, ele foi de forma tranquila e de lá voltou para 

esta Casa, para ser eleito de forma democraticamente Presidente desta Casa, não veio por 

acordo, não veio por outra situação, venceu com a maioria dos votos, e por assim foi eleito 

para estar aqui. Dizer que o mesmo fez, uma administração descabida naquele hospital, ou 

realmente desastrosa, realmente desastrosa e descabida realmente foram dadas naquele 

hospital, e que realmente nos deixou bem preocupado na época porque comprometeu a 

saúde financeiro do hospital também, acho que é preciso todos nós termos um pouco de 

cuidado no uso das palavras atrás do microfone, eu tenho percebido que na nossa cidade 

tem uma indústria Vereador Fabiano, que não está sofrendo crise, a indústria dos boatos, 

esta indústria está trabalhando muito, e tem se espalhado esses boatos, mais que as 

endemias que por sinal, acho que nós aprovamos aqui a criação das equipes de combates a 

endemia, nós temos que incluir os boatos a endemia, que como se espalha! Dizer que 

foram abertos postos, e outros serão fechados, que situação descabível, qual é a moral de 

abrirmos um posto para fechar outro, isso não faz sentido, existe uma forma muito grande 

para desconstruir o que é feito, e isso tem sido feito incansavelmente tudo o que se faz, tem 

uma força que tenta destruir o que está sendo feito. Eu quero até usar aqui uma frase do 

nosso colega Vereador Josué Paese Filho, que eu gosto muito que o Senhor falou, e vou 

falar na sua frente Senhor Vereador. “alguém começa, alguém termina” E isso vai ser fato 

em todo governo democrático, quando a eleições há troca de governo, ou permanências de 

governos, alguém vai começar e alguém vai terminar, isso é fato, ou alguém vai ou não dar 

continuidade, se trocar o governo, mas o fato é que se alguém começa, se não terminou 

alguém vai terminar, isso é fato, alguém vai cortar a faixa, não se pode parar os trabalhos 

porque não fui eu que comecei, assim como o atual governo, se vier a continuar, vai 

terminar e vai cortar a faixa, senão puder, a gente não sabe. Vamos falar um pouco dos 

asfaltos em parcerias feito nos interiores. Nós temos feitos muitos asfaltos nos interiores e 

tem ficado um melhor do que o outro, e realmente eu tenho visto as comunidades felizes 

com esses asfaltos, Vereador Ildo, me diz uma coisa, quando se faz uma parceria na cidade 

para calçar uma rua, a gente faz parceria com a população da cidade, aonde é feito a 

parceria para calçar uma rua, não pode ser feito no interior? Acho que é possível, e viável, 

e acho interessante que seja feito isso e quero que seja feito mais desses asfaltos nos 

interiores, acho que mais comunidades tem que se envolver com a população e aumentar o 

asfalto que estão sendo feitos, acho interessante isso, e tenho andado por cima com o meu 

carro e estão ficando bom, problemas, todo mundo vai achar, e isso sempre nós vamos 

encontrar em todos os pontos. Quero também aproveitar, e falar um pouco sobre um 

manifesto que aconteceu no dia 17 em Linha Boêmios, Vereador Sidinei você estava lá 

também. Nós vimos uma grande presença da comunidade se envolvendo, nós vimos 

também dos nossos colegas Vereadores aqui, vou também fazer justiça, vi também quase 

que isolada para não dizer sozinho, mas realmente como o único representante do governo 

do Deputado Álvaro Boessio, de forma corajosa, veio lá trazer algumas notícias para a 

comunidade, que na verdade ele também ficou de mãos atadas, porque ele falou que ele 

não tem a caneta na mão, então não é ele que assina, então faço justiça as palavras dele 

também, e declarou lá como ele disse: que não acredita que este governo termine a obra, e 

acho difícil porque a situação financeira do estado a gente conhece muito bem, e não 
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adianta dizer que vai ser ao contrário, mas então eu volto a dizer que o Vereador Josué 

falou “alguém começa, e alguém termina, ou também não termina da continuidade”, isso é 

em todos os governos democráticos, e faço uma menção também a falta de presença 

naquele movimento do nosso DAER, do nosso Governo do estado, o Deputado Álvaro 

Boessio foi lá sozinho representando o Governo, mas o governo todo foi convidado, para 

mandar algum representante naquela comissão que trabalha unido, que trabalha forte, que 

se empenha, que vai a Porto Alegre diversas vezes, acho que tem que ter consideração com 

o trabalho de uma comunidade para mandar um representante nem que seja para falar que 

não vai começar a obra, mas um representante para dar um respaldo para a comunidade. 

Então as vezes é necessário se fazer isso, é necessário dar satisfação a comunidade, e 

também aproveitando falando daquela região Senhor Presidente, eu vou falar de um 

requerimento que eu tenho aqui, eu não vou colocar em votação, mas eu só vou falar sobre 

ele, que está na minha mão, já que falamos do DAER, eu tenho um requerimento eu quero 

que depois seja colocado em votação a respeito que eu gostaria que o DAER fizesse um 

reparo em um buraco na ERS 122 quilometro 50, próximo à entrada da VRS 826 que dá 

acesso aquela estrada que vai a Linha Boêmios, aquele buraco está sendo tapado por um 

morador Vereador Lino que eu não vou fazer menção ao nome dele, porque ele não quer 

que eu fale, com pedras todas as manhãs, com a passinha tapando o buraco, para que não 

tenha mais veículos danificados, chegamos ter 6 veículos danificados por causa deste 

buraco, e ninguém faz nada, então já que o DAER não conseguiu se fazer presente na 

audiência na Linha Boêmios, que eles se fazem presentes para consertar o buraco que está 

danificando muito veículos. Temos buracos em todo o Estado do  Rio Grande do Sul, mas 

começamos por Farroupilha, passamos por demais municípios e estradas gaúchas estaduais 

do nosso município, as VRS. E vou finalizar agora fazendo um elogiou a visita que nós da 

frente parlamentar de educação semana passada estivemos visitando uma escola do interior 

ainda conhecida como antiga Brizoleta, a Escola Municipal João XXIII do Monte Bérico, e 

eu quero só em nome da comissão parlamentar de educação elogiar, Vereadora Maristela, 

faço o uso da palavra, a Senhora não pode estar presente, mas eu falei do seu nome lá, a 

escola é um exemplo de organização, de dedicação, de trabalho feito a muitas mãos, 

Vereadora Maristela eu gostaria que você fosse lá visitar porque eu falei de você lá e a 

diretora ficou muito feliz, porque Vereadora Maristela? Aquela escola funciona de um jeito 

incrível, aonde nós vemos os ministradores se envolvendo junto com os alunos, com os 

pais dos alunos, a escola tem pinturas novas nas paredes feitas pelos pais dos alunos, um 

pátio que sinceramente é de dar inveja a qualquer outra escola, flores plantadas e não são 

arrancadas, me dei o trabalho de observar que eles tinham lindas orquídeas lá plantadas, e 

elas não são danificadas ou quebradas, alunos feitos felizes, e uma frase na estrada que me 

chamou muita atenção, que eu guardei para mim “se queremos que as borboletas estejam 

próximo da gente, não é preciso aprisioná-las, apenas plantar flores”, essa escola planta 

muitas flores e as borboletas estão lá, Vereadora Maristela e Vereador Ildo com as suas 

autorizações depois eu quero presentar um requerimento da frente parlamentar para nós 

congratular está escola, pois ela merece, e merece muito bem, porque este desemprenho da 

escola é fantástico, é isso que eu tenho no momento Senhor Presidente muito obrigado. 

PRES. RAUL HERPICH: Obrigado Vereador Leandro Somacal. Convido o Partido 

Democrático Trabalhista – PDT, para que faça uso da Tribuna. A palavra está com 

Vereador Lino Ambrósio Troes. 
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VER. LINO AMBRÓSIO TROES: Excelentíssimo Senhor Presidente, Senhores 

Vereadores, quero saudar os que nos visitam obrigado pela presença, cumprimentar o 

Ricardo Ló, e dizer da importância desses nossos momentos aonde a gente reflete sobre 

determinados assuntos sobre determinadas questões inerentes a nossa vida política, social 

até de vez enquanto política partidária. Pena que o Brasil, ele acontece na história mundial, 

com o seu descobrimento em 1.500, até 1.822, fomos a velha colônia extorquida e roubada 

pelo velho mundo, fomos então a partir dali um império para futuramente sermos uma 

república, e com a proclamação da república passamos a nos chamar Estados Unidos do 

Brasil, ou seja, estados que compõe a federação, Unidos formando um país chamado 

Brasil. Hoje se nós dobrarmos a esquina nós vamos encontra alguém falando mal de 

político, se nós abrirmos as redes sociais, nós vamos encontrar alguém falando mal do 

político, se nós fomos no boteco da esquina, no restaurante nós vamos encontrar alguém 

falando mal de político, porque Brasília é tudo ladrão, dentre outras coisas. Reclamam dos 

partidos políticos de um modo geral é um prejuízo aqueles que serão candidatos a 

Vereador, irão sofrer neste processo, nesta eleição, vão sofrer porque serão taxados igual 

ao fulano, ciclano e ao beltrano. A população parece que não conhece muito bem a 

diferença entre um partido político, um candidato e outro candidato, não conhece a 

diferença entre a conduta ilibada de um cidadão, de um outro cidadão, parece que todo um 

histórico, todo um passado, de alguém é colocado no lixo, em razão de alguém lá em 

Brasília do meu partido, de teu partido, do partido de alguém que você está coligado, 

cometeu algum crime e por isso você acaba levando a taxa de ser igual. Então meus caros 

Vereadores iremos enfrentar logo aí dificuldades nas nossas campanhas políticas aqueles 

que serão candidatos Vereador Arielson, irão encontrar essas oposições quase que 

diuturnamente, eu tenho para dizer que muitas vezes eu tenho dúvida se nós políticos 

somos os resultados da população, ou se nós políticos produzimos um resultado na 

população, tenho dificuldade de compreender aonde parece que e uma história aonde quem 

nasceu de novo a galinha ou o ovo, será que nós políticos somos o resultado da população, 

ou a população é o resultado do que o político faz, é a grande pergunta, e a grande dúvida 

que nós temos e eu particularmente a tenho porque nós encontramos a população taxando 

sem qualquer dúvida, sem qualquer diferença sem distinguir a, b ou c, coloca todo mundo 

na mesma, mas você não é do partido do fulano? Não, mas é tudo igual. Pois é esse tipo de 

coisa que não poderia acontecer. Eu estive ouvindo algumas notícias e meio que me 

apavorei com os dados e fui buscar outras informações, disseram-me que 25% dos veículos 

emplacados no Rio Grande do Sul estão ilegais, ou não pagaram o licenciamento, IPVA, 

ou tem multas atrasadas, ou uma série de coisas. E daí eu fui buscar o número de veículos 

emplacados em Farroupilha, e 25% representa 11.000 veículos em situação irregular 

transitando nas nossas ruas, nas nossas rodovias, causando os mais diversos transtornos, os 

mais diversos problemas, que nós nos deparamos quase que diuturnamente com esses 

veículos e causando as mais diversas peripécias. Encontrei um cidadão hoje à tarde, e ele 

me disse: meu filho transitava com uma motocicleta em uma via preferencial, foi abalroado 

por um automóvel que fugiu do local e deixou no hospital o meu filho, uma outra pessoa 

que estava na rua que acabou recebendo os destroços do veículo, uma questão de uma 

semana”, ou seja, será que nós somos o resultado do que é a população, ou será que a 

população é o resultado que nós somos? Eu coloco, e eu já disse isso aqui, não é a primeira 

vez, talvez eu tenha falado por 10 vezes, para os Vereadores que aqui estão, neste 

momento político eu não tenho qualquer dúvida sobre a conduta ilibada de cada um, por 
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isso eu não concordo quando alguém me diz: “os Vereadores”, não fale mal dos 

Vereadores, vai lá ver o que eles fazem, vai ver o trabalho que nós desenvolvemos, vai 

saber o que representa ser Vereador, aí também existe um outro detalhe sobre os bens 

imóveis, o Vereador Josué é testemunha, deste detalhe, 35% dos nossos bens imóveis, 

sejam eles casas, terrenos, estão em situação irregular, não estão 100% regulares, 

Vereadora Maria da Glória, com relação aos veículos será que os despachantes ficaram tão 

caro assim que não se pode emplacar, ou que não se pode regularizar a situação do 

automóvel, qual é o problema? Será que está valendo a pena estar irregular, será que está 

valendo a pena estar contrário com a onda de legalidade de regularidade que você deve ter? 

Se somos uma República Federativa, formada pela União indissolúvel, pelos Estados, 

Distrito Federal e pelos Municípios, constituindo-se um Estado Democrático de Direito, 

será que é este texto do art. 1º da Constituição está colocado aqui a Constituição de 1988 

para bonito? Não, acho que está precisando nas escolas Senhores Vereadores, se ensinar a 

disciplina, nós encontramos diuturnamente um container queimado, outro quebrado, outro 

danificado, Vereador José Mário é testemunha disso, quantas vezes que o Senhor plantou 

como Secretário de Obras no caminho do Bairro São Jose ao Centro por exemplo o Senhor 

plantou árvores, mais de 30 vezes eu sei que o Senhor plantou, quantas outras placas de 

trânsito os outros bens públicos 4do nosso município são deteriorados diuturnamente? 

Achando que aquilo não é de ninguém, será que pelo fato de ser de todos passa a ser de 

ninguém? Isso me perturba Senhores Vereadores, gostaria que nós pudéssemos, rever 

alguns conceitos junto a população porque senão nós estamos formando uma sociedade de 

ilegais, enquanto que uma parcela de um quarto não cumpre a determinação, no que se 

refere a veículos, e mais de um terço não resolve os seus problemas das edificações, seus 

terrenos, que contrata por contrato, que vende por contrato, que compra por contrato uma 

área na via férrea, uma área que pertence a faixa de domínio do DAER, ou seja, nós 

precisamos construir uma cultura diferente, vocês irão me perguntar como fazer isso? Nós 

só temos um jeito no meu modo de entender, fazendo que nas escolas se faça esse tipo de 

projeto, aonde as pessoas se preocupem exclusivamente com o bem comum, acima do seu 

interesse individual, lembram desta frase: “todos pensam no ter, e poucos pensam no ser”, 

é preciso que a gente retome essa questão, precisamos ser, o ter é acessório, o principal é 

sermos algo na nossa comunidade em prol do bem comum, por que senão nós passaremos 

e nada deixamos para esta sociedade, é preciso uma construção positiva no sentido de que 

tenhamos responsabilidade pelo bem comum, não só com a questão da tributação, mas com 

a questão dos bens públicos, do comprometimento com toda a sociedade, então a comissão 

de educação que esteve lá em Monte Bérico, parabéns pela visita, a comunidade se 

preocupa com escola, a escola se preocupa com estar integrada na comunidade, assim a 

educação pode acontecer, aonde acha uma inter-relação entre comunidade escolar, o aluno, 

com os pais e com os professores, enfim fazendo com que a educação acabe acontecendo 

dentro da escola, quem sabe aí nós teremos condições de modificar esta questão toda. 

Trensurb, que circula de Porto Alegre, até Novo Hamburgo, teve depredações que 

representou R$ 300.000,00 nos últimos 30 dias, vocês poderão me dizer, que não viajam de 

Trensurb. Trensurb, é um produto de um resultado de uma empresa de economia mista, 

aonde o governo tem participação, quem é o governo? Somos nós, e aí está acontecendo 

prejuízo então está se gastando para recuperação do trem e não está se tendo dinheiro para 

a saúde, está se gastando nisso para deixar condições, se tirar dinheiro aqui, então eu acho 

que nós precisamos repensar e rever. Virá o momento da campanha política Senhores 
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Vereadores e os Senhores se deparam na frente do eleitor, ou na frente do cidadão comum, 

e ele vai vos lhe dizer: “político é tudo igual, tudo vagabundo, ”. Por favor, tomem a 

palavra e depoiam favoravelmente sobre os 15 que passaram aqui e que esses 15 tiveram 

responsabilidade na condução do Poder Legislativo, de forma honrada, equilibrada e 

sensata a ponto de termos conduzido as ações do Legislativo Municipal de Farroupilha. 

Senhores Vereadores agradeço a oportunidade, alguns Vereadores aqui, a exemplo a 

Vereadora Maristela, devem dizer que tem saudade da disciplina organização social 

política brasileira, dos anos 60, 70,80, realmente eu acho que é de se ter saudade e de se 

fazer reflexões sociais, econômicas, políticas daquele momento em que se viu. Senhor 

Presidente, Senhores Vereadores, meu muito obrigado. 

PRES. RAUL HERPICH: Obrigado Vereador Lino Ambrósio Troes. 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, cumprimento a Vossa Excelência, e 

quero cumprimentar os demais eminentes parlamentares desta Casa, os funcionários e os 

que nos assistem pela internet. Hoje dia 27 de junho, uma data que para este parlamentar, é 

uma data muito marcante Senhor Presidente, e demais Vereadores, são 18 horas e 35 

minutos, a 21 anos atrás a finada minha mãe foi assassinada mais ou menos neste horário, e 

esta data, sempre para mim é muito cruel, mas eu fico muito feliz e que todo o mal feito 

aqui, volta para quem faz, e isso é a coisa mais certa, e esta é a parte que me comove e que 

me sensibiliza para a gente seguir em frente o caminho que Deus nos dá a direção. Então 

Presidente hoje eu veio a Tribuna e registro também, mais um fato que muitos falam em 

corrupção na Petrobrás, nas estatais, e tantas outras companhias do nosso país, 

empreiteiras, mas muitas pessoas que atiram essa pedra, são pessoas corruptas também, são 

pessoas que estão se corrompendo em algumas atividades do seu dia, na sua profissão, na 

sua empresa, e hoje eu trago aqui na Tribuna mais uma desses motivos, e exemplos de 

corrupção que foi então o crime junto a Empresa do Campo, essa água mineral, com e sem 

gás, dentre outros derivados, dizer que isso também é uma corrupção, a falsificação e os 

produtos utilizados para este líquido tão preciso Vereador Rudmar, a coragem de um 

empresário de fazer alguma adulteração para ganhar um real a mais, um centavo a mais, na 

sua venda, sem pensar o mal que isso faz a uma pessoa, e tantos outros casos, a corrupção 

no queijo ralado, parabenizar o Ministério Público, pelas ações feitas no país todo, em 

diversos segmentos, e a máfia do leite, que todos aqueles sem vergonha presos, e voltaram 

a fazer novamente Senhor Presidente, sabe é uma vergonha, e daí vão ali criticar, e não é 

de duvidar que estavam lá fazendo passeata, segurando a bandeira Vereador Josué, fora 

Dilma, fora Cunha, fora todo mundo, e estão aí falsificando um líquido tão precioso que 

nós desta Casa também estávamos consumindo, e se vocês Vossas Excelências olharem 

realmente tem bactérias aqui visíveis, então é um exemplo do tamanho da falcatrua que 

este país anda, em diversos segmentos, eu fico triste Vereador Ildo, e demais Vereadores. 

Por outro lado Presidente, o projeto que nesta Casa eu apresentei algum tempo atrás que eu 

trouxe a Vossas Excelências um vídeo, no começo do ano deste mandato, do ano de 2016, 

aonde algumas cidades que hoje já tem o alinhamento nos fios de energia, nos fios de 

comunicação, seja ela internet, fibra ótica, ou até mesmo a telefonia, e alguns acidentes que 

ocorreram neste meio tempo e que em São Paulo, teve uma tragédia aonde 5 pessoas 

morreram dentro de um veículo, que caiu um fio de alta tensão e as pessoas tentam ajudar e 

foram também mortas pelo choque elétrico, e Farroupilha, é horrível de ver o cenário nos 
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postes aquele abandono total de fios enrolados que não se entende mais nada, sem contar 

os postes de madeira caindo sobre veículos, caindo sobre residências, aqui em Farroupilha, 

e depois vai então o proprietário procurar os seus direitos na justiça, e por muitas vezes 

sem recursos acaba perdendo o que era de direito de ser indenizado por estas companhias, 

foi aprovado por todos os Vereadores desta Casa, naquela ocasião o Projeto Sugestão, e a 

Casa recebe hoje do Executivo o projeto de Lei nº 047/2016, que dispõe sobre a 

obrigatoriedade do alinhamento e a retirada de fios inutilizados dos postes de energia 

elétrica, e dá outras providências, o Projeto de Lei, é um projeto fantástico só não é 

pioneiro, porque no Rio Grande do Sul, já existe 4 cidades, e Farroupilha vai ser a 5ª 

cidade a ter este Projeto de Lei, tu terá aonde reclamar e terá aonde a Prefeitura buscar 

através da sua fiscalização através do seu departamento para que a companhia de energia 

elétrica que administra aqui no município de Farroupilha faça então os devidos reparos que 

for solicitado, isso é um avanço que Farroupilha ganha no cenário, porque é de extrema 

importância de segurança pública sim, porque se refere aqui além de tudo Vereador Josué, 

fala também aqui de embelezar a cidade, porque é tão feio de ver aquele monte de fios, 

amontoados, e não ter uma providência, então o projeto vem a Casa, e amanhã estaremos 

juntos discutindo o Projeto de Lei nº 047/016, e aqui fala da aplicação de multas e também 

fala do prazo que a companhia terá para fazer a substituição do determinado poste, ou de 

determinado fio, seja ele o que for feito a denúncia. Então quero aqui agradecer o 

Executivo por ver no mesmo formato que este Parlamentar e os Parlamentares de esta Casa 

a urgência desta regulamentação no nosso município. E hoje Presidente Raul Herpich, a 

gente e tem o Projeto Sugestão que está nesta Casa, e vou colocar hoje sim em votação o 

quanto antes para que o nosso município possa dar a Isenção do Imposto Predial Territorial 

Urbano o IPTU, as pessoas que são portadoras de algumas doenças, e quando eu fiz este 

Projeto de Lei Sugestão, e vai se tornar Lei, se não for agora por ser um período eleitoral, 

logo assim que terminar o período eleitoral, nós temos alguns meses ainda de trabalho, 

tantos que se elegem, tantos que não se reelegem, mas a vida continua e o trabalho de 

parlamentar ainda mais, não é porque vamos entrar no período de eleição em busca 

novamente de uma vitória que a gente tem que parar de trabalhar, muito pelo contrário, eu 

tenho este projeto e mais alguns outros que já estão na fila aguardando para que possamos 

discutir o quanto antes e este projeto uma das pessoas que me trouxe a ideia, teve o óbito 

do seu familiar na semana passada, fiquei muito triste, faleceu de câncer de próstata, e não 

teve tempo para buscar a cura, pois o câncer é uma das doenças que mais faz vítimas no 

país e no mundo, e a expectativa é que só aumente para 2020, aonde pode chegar até 2020, 

com 15.000.000 de casos, é um absurdo esta doença tão maldita Senhores Vereadores que 

faz milhares de vítimas a cada dia. Eu vou Presidente pedir a Vossa Excelência que após o 

meu uso da Tribuna colocar em votação o requerimento que determina junto o Projeto 

Sugestão, para que possamos aprovar nesta noite,. Eu fiz um trabalho Presidente e muito 

detalhado de todos os asfaltos já feitos, realizados de pavimentação asfáltica feita no 

Município de Farroupilha, e eu ia apresentar nesta noite, mas tendo já essas outras matérias 

já na pauta, eu trago para a próxima semana que nós tivermos o Grande Expediente, que eu 

quero registrar nesta Casa, as localidades, os distritos que receberam está benfeitoria, pelo 

Poder Público aqui de Farroupilha, e hoje estão muito contentes. Eu ouvi na imprensa um 

Vereador desta Casa, mencionar que não tem 100 metros de asfalto feito, acho que a 

verdade a gente tem que passar sempre porque a mentira, quanto mais você focar na 

mentira, ela se torna uma verdade, por incrível que pareça ela se torna uma verdade 
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porque, é um poder tão grande que tem a mentira, e a verdade então parece que ela perde 

as suas forças ali na frente, então Vereador Leandro a gente tem que estar aqui sempre 

passando a informação verdadeira, como eu mencionei no início desta Tribuna, sempre se 

faz o bem para você receber o bem, porque quem faz o mal, eu sou testemunha viva, que 

não vive para contar mais algum fato. Obrigado Presidente, e semana que vem eu 

apresento este relatório detalhado e de cada  melhoria que esta cidade recebeu, e que em 20 

anos de município ela não teve 1% de obras executadas, e as pessoas felizes que estão, 

aonde eu estou indo nas ruas, nos bairros, nas casas, no interior pela felicidade de ser 

recebida a sua demanda atendida, contemplada e acima de tudo com responsabilidade de 

uma pessoa íntegra que é o Prefeito Claiton, nosso administrador aqui do Município de 

Farroupilha, obrigado Presidente. Cedo um aparte ao Vereador Josué Paese Filho. 

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

VER. JOSUÉ PAESE FILHO: Obrigado Vereador pelo aparte, só sobre o assunto que 

você falou dos postes de madeiras, da RGE, e aquele emaranhado de fios, realmente vocês 

sabem o que é, eu me lembro que eu apresentei um requerimento acho que a um ano atrás 

aqui e não teve solução da RGE, nem do Poder Público, e até mandei para o Ministério 

Público, e lá foi arquivado e o problema continua, só para dizer e deixar registrado aqui 

que se acontecer alguns acidente, segunda-feira eu vou apresentar um requerimento tomara 

que não aconteça, mas se acontecer um acidente, eu vou deixar registrado nesta Casa, 

estava o encarregado da iluminação pública junto comigo o Toffanin, na Escola Carlos 

Paese, aonde tinha um poste caindo vocês se lembram foi apresentado até fotos aqui com o 

requerimento, depois de tanta luta eles foram lá e trocaram o poste, puxaram o poste para 

fora que estava em um terreno particular do lado da escola, mas os fios continuam 

passando em cima de uma propriedade particular, sabe qual é altura? São 2 metros e 80 

centímetros, está lá para quiser ver, eu e o Toffanin medimos, então eu quero deixar 

registrado, e na mesma hora nós ligamos para o superintendente da região o Senhor Paulo 

Amorin, disse que ia tomar uma providência, mas até hoje está lá, então eu quero deixar 

registrado, obrigado pelo aparte. 

VER. SEDINEI CATAFESTA: Presidente, amanhã quando iniciar a discussão do Projeto 

de Lei nº 047/2016 vem também responder também à questão do Vereador Josué Paese 

Filho, muito oportuna, porque 2 metros e 80 centímetros é risco eminente de vida, não 

tenha dúvidas que qualquer descuido do agricultor, ou do familiar pode perder sua vida 

então com a notificação a empresa terá Vereador Josué Paese Filho o tempo de 10 dias 

para fazer o realinhamento desse problema. Obrigado. 

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

Trabalhadores - PT, para que faça uso da Tribuna, a palavra está com o Vereador Fabiano 

André Picolli. 

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

da Casa, imprensa e demais presentes. Uso esse espaço nessa noite para ressaltar dois 

grandes acontecimentos que tivemos nesse final de semana. Na última sexta-feira nós 

tivemos a inauguração de um novo Parque dos Pinheiros, uma emenda Parlamentar do 

Deputado Henrique Fontana no valor de R$ 400.000,00 que foi destinada no ano de 2013, 

confirmada no orçamento em 2014, com um contra partida do município no valor em torno 

de R$ 30.000,00, um projeto desenvolvido pela Secretaria do Planejamento ainda quando o 

meu amigo Deivid estava na Secretaria, no ano de 2014 então foi encaminhado o projeto, 

foi feito uma Audiência Pública no Salão Nobre da Prefeitura, muitos dos Senhores 
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estavam presentes onde foram tiradas as principais demandas da comunidade para a 

elaboração do projeto e com o recurso que veio, nós conseguimos depois de muitos anos 

um parque que está no coração de Farroupilha, recebeu uma revitalização, foram feitas 

melhorias no parquinho, tem lá um parquinho novo, foram feitas melhorias na pista de 

caminhada, a ideia inicial era colocar uma pavimentação emborrachada, mas o orçamento 

não comportou, então foi feito um asfalto que foi aprovado pelas pessoas, pelas quais eu 

questionei no próprio domingo, ontem que estavam caminhando na própria sexta-feira, 

foram feitas melhorias no quiosque, com o fechamento, com o fechamento, a colocação de 

forro, mudança no piso, foram feitas melhorias nos banheiros e foi criado um banheiro para 

portadores de necessidades especiais, assim como uma pista de ciclismo para as crianças 

poderem brincar com as suas bicicletas, com segurança ao redor do parquinho infantil. São 

ações simples, o dinheiro é curto, gostaríamos de fazer muito mais coisas lá no parque, 

foram feitas melhorias na iluminação, mas essa revitalização faz parte de um macro projeto 

que em 2013 nós pensamos e fomos atrás dos recursos via Emendas Parlamentares, 

estamos terminando um ciclo de investimentos na qual os principais espaços públicos de 

Farroupilha receberam melhorias, o mais gratificante é ver que para quem teve a 

oportunidade de estar no domingo, tinha um terceiro festival de Food Truck na cidade, a 

quantidade de pessoas no Parque dos Pinheiros, a quantidade de crianças e famílias que 

foram prestigiar e aproveitar um domingo quente de inverno, um espaço público de nossa 

cidade e as informações de que a Praça de Nova Milano e o Parque do Centenário de 

Imigração também estavam lotados de pessoas que no Parque da Imigração Italiana ele 

albergava os cavalos, agora ele recebe famílias que passam suas horas de lazer, esse é o 

olhar que a Administração do Prefeito Claiton teve desde o início pelos espaços públicos, 

então a gente agradece ao Deputado Henrique Fontana que historicamente é um dos 

Deputados que juntamente com o Deputado Pepe Vargas, mais encaminha recursos para a 

nossa cidade. No sábado de manhã, também tivemos a entrega da Unidade Básica de Saúde 

do Bairro América que também faz parte de um ciclo de revitalizações de novas Unidades 

Básicas de Saúde e aproveito aqui para convidar os colegas Vereadores para amanhã à 

noite, após a Sessão na Comunidade do Rio Branco, nós teremos a entrega do asfalto 

realizado em parceria com a comunidade, na quinta-feira será entregue na Linha 47 e na 

sexta-feira, na Linha 80, todas as entregas serão realizadas às 19 horas, então estamos 

todos convidados para prestigiar mais essas entregas no Município de Farroupilha. 

Parabenizo o Vereador Sedinei Catafesta, pela sugestão de Projeto de Lei que nossa 

administração aceitou e mandou para essa Casa que será a partir de amanhã um tema 

bastante complexo e bastante problemático porque as empresas de telefonia, a 

concessionária de Energia Elétrica, elas tem um descaso muito grande com as cidades e 

nós vemos o que há de mais moderno no país e no mundo transformando esse monte de 

fios em subterrâneos e é um desafio para todas as cidades buscar esse caminho, dentro 

dessa linha, reforço o convite que foi lido pelo colega Vereador Ildo no Expediente para 

participarmos no próximo dia 30 da Conferencia Municipal das Cidades, a qual diversos 

temas importantes serão tratados. Para finalizar Senhor Presidente, aproveito para reforçar 

o convite também aos colegas Vereadores estarem presentes no dia 29 às 18 horas na T 

Store no ato na qual o nosso Prefeito Claiton fará a Sansão da Lei que torna o nosso Centro 

Municipal de Eventos, como Centro Municipal de Eventos Mário Bianchi, homenageando 

esse grande homem dessa grande empresa que além de gerar muitos empregos, muitos 

tributos Vereadora Maria da Glória Menegotto, é uma empresa muito parceira de nossa 
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cidade, haja visto todos os investimentos já feitos no município e hoje acontecendo a 

revitalização das sete praças na parceria e a obra do famoso Trevo da Tramontina, para que 

passa por aí vê que a obra está andando, agora está programado para a semana quer vem já 

asfaltar a rua lateral em frente a Tramontina, Soprano e a Trombini e até no final do ano 

acredito que teremos esse obra concluída, uma obra que eu não me canso de falar que é de 

responsabilidade do Governo do Estado, mas não teve nenhum governador infelizmente 

pela situação que o estado vive, não terá nenhum governador que vá colocar a mão nesse 

trecho e as vidas que a gente perdeu e que tem a possibilidade de perder se não fizéssemos 

nada, são vidas do Município de Farroupilha. Então eu particularmente vi pessoas 

morrerem nesse trecho enquanto eu trabalhava na Soprano e desde o mês de fevereiro de 

2013, nós vimos um grupo de trabalho com as empresas para encaminhar uma solução para 

esse trecho e desde lá tivemos o grato desfecho, em dezembro do ano de 2015 com a 

parceria da Tramontina para executar a obra, uma obra que fica para o município, uma obra 

muito trabalhada, mas uma obra que fica para o município, muito obrigado e contamos 

então com a presença de todos os colegas no dia 29 às 18 horas na Tramontina. Obrigado 

Senhor Presidente e boa noite. 

PRES. RAUL HERPICH: Obrigado Vereador Fabiano André Picolli. Colocamos em 

votação o requerimento nº 110/2016 de autoria do Vereador Leandro Somacal. Os 

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

Senhores Vereadores. Colocamos em votação o requerimento nº 115/2016 de autoria do 

Vereador Leandro Somacal, Vereadora Maristela Rodolfo Pessin e do Vereador Ildo Dal 

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

todos os Senhores Vereadores presentes. 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 Sedinei Catafesta. 

VER. SEDINEI CATAFESTA: Presidente, tudo certo. Eu tenho alguns requerimentos 

que na semana passada devido então a homenagem ao POE – Pelotão de Operações 

Especiais, ficaram então para serem aprovados. O requerimento nº 111/2016 que possa ser 

enviado votos de congratulações a Equipe Serra Team de Vinícius Vicenzi, Camila 

Gasparetto e seus atletas pela colocação na participação inaugural no Campeonato 

Estreantes de Fisiculturismo realizado no Rio Grande do Sul. O requerimento nº 112/2016, 

veja só Vereador Josué Paese Filho um exemplo! Esses fios soltos na Rua José Rizzo, 

fazem mais de 6 meses e foi entrado em contado com todo o mundo e ninguém vem 

resolver e esses fios então estão lá a menos de 2 metros e aqui vamos fazer esse 

requerimento, mas assim que tiver a lei vamos cobrar para que as coisas aconteçam de fato, 

eu ainda tenho alguns problemas que a Empresa de Carro Forte, tem uma empresa que não 

está cumprindo a legislação, ela vem em alguns horários fora do que diz a lei e três 

agências bancarias, Banrisul, Bradesco e Itaú não estão cumprindo a legislação, tem que 

ser multados, porque é um absurdo, desde maio quando a lei entrou em vigor e não estão 

cumprindo com os biombos e a separação entre os clientes e o atendido, então isso tem que 

ser notificado e o requerimento nº 113/2016 oficiado votos de congratulações a Vinícola 

Don Guerino pela medalha de prata e o Vereador Leandro Somacal, vai assinar um novo 
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requerimento que vai ser feito depois com o Vereador Fabiano André Picolli que estivemos 

presente nessa Vinícola, pertence a Alto Feliz, mas o trabalho que eles fazem para aquela 

região que pertence a nós que é Linha Boêmios, ela é de tirar o chapéu, é de parabenizar e 

o requerimento é simples pelo ato que eles fazem sem contar o movimento todo de 

pavimentação que até então não aconteceu e acredito que vai sair, tenho esperança, mais ali 

na frente vai vir um recurso, tenho certeza que vem o período eleitoral e o governo vai 

abrir os cofres do estado e vai mandar os R$ 2.000.000,00 como foi o “zum zum” daquela 

noite e faltou coragem para ser dito. O requerimento nº 116/2016. A Prefeitura possa 

oficiar os bancos tais que eu já mencionei aqui que possa fazer então uma fiscalização de 

rotina em todas as agências bancaria e ver qual está de acordo com a legislação, a 

legislação criada por nós e aprovada por essa Casa, sancionada pelo Prefeito vem para dar 

segurança aos usuários, mas não levam a serio, então a Caixa Econômica Federal, o Sicredi 

e o HSBC estão em dia, tem que se adequar a legislação, parece que custa muito cobrando 

417% do cheque especial e não tem recurso para colocar uma divisória, é um absurdo. O 

requerimento nº 117/2016 é para que a Construtora Viesse Engenharia vá ali naqueles 

condomínios que fizeram e resolvam essa situação quando não for falta de bomba para 

puxar água para os últimos andares, as bombas sumiram depois colocaram de novo, agora 

é problema na fossa, tem garantia esses imóveis e é antigos, as pessoas que moram não 

aguentam mais, o recurso volta tudo Presidente o que é feito nos banheiros e também nas 

pias, todo esse problema volta para dentro da casa dos moradores e que essa empresa possa 

resolver de fato isso, eu vou ficar acompanhando esse problema vergonhoso, se não 

resolver, não tem que ganhar mais licitação do município também. O requerimento nº 

101/2016 é o projeto então em anexo o Projeto Sugestão ao Poder Executivo Municipal, 

para que possa tornar o mais breve possível uma Lei Municipal dando isenção do IPTU aos 

portadores de deficiência. São esses os meus requerimentos. Obrigado Senhor Presidente. 

PRES. RAUL HERPICH: Posso colocar em bloco?  

VER. SEDINEI CATAFESTA: Sim. 

PRES. RAUL HERPICH: Colocamos em votação os requerimentos de autoria do 

Vereador Sedinei Catafesta. Requerimento nº 111, 112, 113, 116 e o 117/2016. Os 

Vereadores que estiverem de acordo permaneçam como estão. Encaminhamento Vereadora 

Maria da Glória Menegotto. 

VER. MARIA DA GLÓRIA MENEGOTTO: Senhor Presidente. O requerimento nº 

101/2016. 

PRES. RAUL HERPICH: O requerimento nº 101/2016 ainda está em vistas. 

VER. MARIA DA GLÓRIA MENEGOTTO: Se não eu tenho uma emenda para esse 

requerimento. 

PRES. RAUL HERPICH: Encaminhamento Vereador Josué Paese Filho.  

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

Sedinei Catafesta, o requerimento nº 112/2016, só uma observação aqui que eu passei por 

isso até citei naquele espaço que o Senhor me concedeu na Tribuna com a RGE, só que 

nesses postes tem fios da RGE, da Internet, da Telefonia e do raio que os parta, ninguém 

sabe de quem é, eu encaminhei para o Ministério Público e nem o Ministério Público e 

nem o Executivo soube me dizer de quem era a obrigação de arrumar aquilo, mas eu voto 

favorável ao projeto, mas se não der resultado vamos encaminhar para todas as empresas, 

então onde tem fios da telefonia, seja para quem for e subscrevo com a sua autorização. O 

requerimento nº 116/2016, eu fui no banco, sobre as divisórias, o Banco Itaú já tem as 
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divisórias, ao menos eu passei lá, fui no caixa e tem as divisórias, você entra faz a volta e 

não enxerga quem está no caixa, o restante que o Senhor mencionou eu não vou me 

manifestar. Obrigado Senhor Presidente.  

PRES. RAUL HERPICH: Obrigado Vereador Josué Paese Filho. Encaminhamento 

Vereador Ildo Dal Soglio.  

VER. ILDO DAL SOGLIO: Senhor Presidente, Senhores Vereadores, Vereadoras. Sobre 

esse requerimento do Vereador Sedinei Catafesta, referente aos postes e agora ouvindo o 

Vereador Josué Paese Filho falar que tem vários, telefonia, cabos tudo em um mesmo 

poste, mas eu não sei até Doutor Lino que entende de leis, mas eu acredito que a 

responsabilidade é pelo dono do poste, ele que tem que responder sobre essas questões, não 

sei se eu estou equivocado ou não, mas que alguém deveria responder sobre esse fato e eu 

acredito que a RGE sendo a que tem o poder sobre os postes, eu acredito que ela também 

se responsabiliza sobre os fios de telefonia, fios de telefonia, de internet, ela que tem que 

responder porque ela autoriza então colocar esses fios e se ela autoriza a colocação, eles 

são os responsáveis pelos tais se acaso acontecer algum acidente ou algum imprevisto aí 

que poderão acontecer como já veio acontecer em alguns lugares. Então era essa a minha 

manifestação, eu acho que tem sim como ser cobrado da RGE. Obrigado Senhor 

Presidente. 

PRES. RAUL HERPICH: Obrigado Vereador Ildo Dal Soglio. Encaminhamento 

Vereador Paulo Roberto Dalsochio.  

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

Com relação aos bancos Vereador Sedinei Catafesta, o Banrisul também tem as divisórias 

no centro, na outra agencia eu não sei porque eu não frequento. Quanto a questão dos fios, 

aqueles que estão irregulares e ninguém sabe quem é o dono, é simples! Três ou quatro 

vezes que fizerem, pedem para que faz a poda da Prefeitura, poda eles que vai ver como 

todos que estão irregulares passam a ser regulares, ninguém sabe de quem é, mas no 

momento em que falta o serviço alguém vai concertar. Exemplo, aquele poste da Linha 

Paese que nunca arrumavam, se tivesse caído, no dia seguinte ou no mesmo dia estariam 

arrumando, e então é isso, podam, é o mais simples. É isso Senhor Presidente muito 

obrigado. 

PRES. RAUL HERPICH: Obrigado Vereador Paulo Roberto Dalsochio. Colocamos em 

votação os requerimentos de autoria do Vereador Sedinei Catafesta de nºs 111, 112, 113, 

116 e o 117/2016. Os Vereadores que estiverem de acordo permaneçam como estão. 

Aprovado por todos os Senhores Vereadores. A palavra está à disposição dos Senhores 

Vereadores, a palavra está com o Vereador Leandro Somacal. 

VER. LEANDRO SOMACAL: Senhor Presidente, aproveitando para cumprimentar os 

presentes na Casa, Barbosinha presente e demais presentes, sejam bem-vindos. Senhor 

Presidente, só para fazer justiça quanto ao requerimento feito por mim o requerimento da 

Frente Parlamentar de Educação aprovado nessa Casa de nº 115/2016, eu só quero apenas 

salientar que estava presente nessa visita a Vereadora Maria da Glória Menegotto, então na 

qual por justiça eu peço que ela assine junto esse requerimento alem da Comissão 

Parlamentar de Educação a Vereadora Maria da Glória Menegotto, só para fazer justiça 

mesmo, eu acho que você Vereadora Maria da Glória Menegotto merece assinar junto esse 

requerimento. Obrigado Senhor Presidente. 
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PRES. RAUL HERPICH: Obrigado Vereador Leandro Somacal, então está acrescentado 

o nome da Vereadora Maria da Glória Menegotto nesse requerimento. A palavra está à 

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

VER. ILDO DAL SOGLIO: Senhor Presidente, Senhores Vereadores. Eu só queria 

colocar uma manifestação sobre a agenda que a gente fez nesse final nesse semana a qual 

eu tive a oportunidade duas vezes de participar juntamente com a Administração 

Municipal, primeiramente sobre a revitalização do nosso querido Parque dos Pinheiros e 

parabenizar a nossa Secretaria de Desenvolvimento e Turismo que na época o Secretário 

era o Vereador Fabiano André Picolli e hoje é o Flávio Lopes, também a Secretaria de 

Planejamento através do Deivid Argenta por esse trabalho grandioso que foi feito e dizer 

do nosso Deputado Henrique Fontana que sempre está presente em Farroupilha 

trabalhando, auxiliando e não só através de Emendas Parlamentares, mas sim problemas 

eventuais que acontecem no município dando a possibilidade, abrindo portas em Brasília. 

Eu passei lá ontem uns 10 minutos, mas eu digo assim; tinha muita gente prestigiando 

porque realmente ficou lindo, as pessoas felizes, as manifestações nas Redes Sociais muito 

boas, parabenizo a Administração Municipal através do nosso Prefeito Doutor Claiton, do 

vice-Prefeito Pedro Pedroso e toda a equipe da Administração Municipal. Outra 

manifestação importante foi o Posto de Saúde do Bairro América no sábado às 10 horas, 

estivemos lá inaugurando, ficou quase que um mini hospital, mais uma vez um grande 

trabalho da nossa administração, teve um trabalho da Secretaria da Saúde com 

envolvimento também do nosso Deputado Henrique Fontana, mas que também do nosso 

companheiro na época Doutor Geraldo Mello que muito trabalhou encima disso, depois 

com a Secretária Maria da Glória Menegotto que esteve presente várias vezes, uma forma, 

uma equipe de trabalho que gerou resultado e a gente via aquelas pessoas do Bairro 

América felizes por receberem esse Posto de Saúde, então não é só o Prefeito que está de 

parabéns, mas é toda a administração, mas os que estão realmente de parabéns é a 

população do Bairro América e não só a população do Bairro América Vereadora Maria da 

Glória Menegotto, mas também a população ao redor, a população do Bairro Monte 

Pasqual, do Bairro Industrial que vão ter também o posto deles desafogado um pouco 

também das pessoas porque aí vai ter mais possibilidade de atendimento e mais uma vez eu 

quero parabenizar toda aquela comunidade e a minha alegria é de ter a certeza e eu tive a 

certeza anteriormente porque eu também não iria concordar com o fechamento do Posto de 

Saúde do Bairro Industrial, mas que sim da alegria de ver que o nosso Secretário da Saúde 

Roberto Luiz Sebben e também o Prefeito Municipal em um gesto de grandeza diz; não, a 

população do Bairro Industrial vai continuar com o seu Posto de Saúde, isso também eu 

tive a confirmação do Diretor do Pró Saúde Márcio Guilden e isso é muito importante, 

então nós vemos que as vezes os boatos tomam conta, mas graças a Deus a situação foi 

contornada e toda aquela região está de parabéns pelo nosso Posto de Saúde para atender 

da melhor maneira possível, para ter uma boa qualidade de saúde. Obrigado Senhor 

Presidente.  

PRES. RAUL HERPICH: Obrigado Vereador Ildo Dal Soglio. 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. Inicialmente gostaria 

de encaminhar dois requerimentos que ficaram da semana passada, um deles é que Vossa 

Excelência encaminhe votos de congratulações ao Senhor Adelino Raymundo Colombo e 
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Ruth Evil Franke Colombo pela celebração dos 60 anos de união festejando as Bodas de 

Diamante que foi no dia 16 de junho eu gostaria, Senhor Presidente que fosse aprovado por 

todos os Vereadores. 

PRES. RAUL HERPICH: Colocamos em votação o requerimento nº 108/2016 de autoria 

da Vereadora Maria da Glória Menegotto. Os Vereadores que estiverem de acordo 

permaneçam como estão. Aprovado por todos os Senhores Vereadores e subscrito pela 

bancada do PMDB. 

VER. MARIA DA GLÓRIA MENEGOTTO: O próximo requerimento é que após 

ouvida a Casa requer a Vossa Excelênciaque seja encaminhado votos de congratulações ao 

Senhor Odair Lenz proprietário do Espaço T Festas e Eventos, aberta neste mês para 

oferecer a comunidade os mais diversos serviços de recepção e entretenimento. 

PRES. RAUL HERPICH: Colocamos em votação o requerimento nº 109/2016 de autoria 

da Vereadora Maria da Glória Menegotto. Os Vereadores que estiverem de acordo 

permaneçam como estão. Aprovado por todos os Senhores Vereadores. 

VER. MARIA DA GLÓRIA MENEGOTTO: Senhor Presidente, eu gostaria também de 

falar um pouco sobre dois acontecimentos nesse final de semana e eu falo com muito 

carinho quando a gente fala da revitalização do Parque dos Pinheiros porque, para quem 

andava ali e para quem ouvia talvez a imprensa a tempos atrás, é um prazer hoje poder 

dizer que ontem tinha praticamente 2.000 pessoas no Parque dos Pinheiros usufruindo 

daquele local lindo, maravilhoso, onde a gente muitas vezes viaja em outros estados, países 

para encontrar um parque dessa natureza. Então a forma de revitalização eu diria que 

atingiu muitos, atingiu a Secretaria do Meio Ambiente, está aqui o Vereador Rudmar que 

fez parte atingiu a Secretaria do Desenvolvimento e Turismo, atingiu a Secretaria do 

Planejamento enfim, eu acho que foram esforços de todos, foi buscado realmente as 

Emendas Parlamentares e estava presente inclusive o Deputado Henrique Fontana que eu 

tenho muito carinho por ele não interessa, quando se fala em partido, interessa as pessoas, 

então eu fico muito feliz por ter inclusive próximo ao nosso Centro da Cidade e tenho até 

próximo a minha casa um parque dessa natureza, eu tenho certeza que a cidade ficou feliz, 

então é de parabenizar realmente a todos os que se envolveram nesse trabalho. Também eu 

falo do Posto de Saúde que não é um Posto de Saúde, quando eu falava, lá atrás quando 

ainda Secretária da Saúde, quando o Prefeito Claiton chegou para mim e disse nós temos 

iniciado 6 Postos de Saúde, uma UPA, e estava realmente estava no início Vereador, estava 

com o chão batido, eu pensei! Será que vamos conseguir, mas realmente o trabalho foi bem 

árduo de todos e quando eu falo de todos a gente envolve também todas as Secretarias, não 

pensem que é só uma Secretaria, envolve todas, todos os funcionários, os funcionários da 

Secretaria da Saúde principalmente o que trabalharam e agora um posto que não é um 

Posto de Saúde, vocês que estão ouvindo aqui, aquilo é um Mini Hospital, esse posto tem 

638 m². Então eu diria assim: ali não vai funcionar só o Posto de Saúde, a parte de baixo 

tem espaço para outros funcionamentos, outras coisas como outras coisas que sejam 

colocadas ali e vai atingir o Bairro América e principalmente a Morada do Sol, lembro que 

ali na Morada do Sol, quantas vezes eles nos chamaram para fazer reuniões porque não 

sabiam se iam no Bairro Monte Pasqual, se era no Bairro Industrial, não sabiam aonde que 

iriam ser atendidos, e nós dizíamos: vai ter o Posto de Saúde, a gente olhava de lá naquele 

lugar vai ter um Posto de Saúde bem grande, ninguém acreditava, eu lembro como se fosse 

hoje em uma reunião que fomos lá, está ali o Posto de Saúde, vou continuar depois. 

PRES. RAUL HERPICH: Espaço de liderança Vereadora Maria da Glória Menegotto? 
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VER. MARIA DA GLÓRIA MENEGOTTO: Não, vou continuar depois. 

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

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

Picolli.  

VER. FABIANO ANDRÉ PICOLLI: Vereadora Maria da Glória Menegotto, na minha 

fala anterior eu acabei cometendo uma gafe, mas eu gostaria de deixar registrado todo o 

esforço que a Senhora fez para seguir esse trabalho que como a Senhora falou estava 

encaminhado os projetos, os trabalhos de captação do nosso amigo Mello, mas os projetos 

estavam iniciados e tem muito sangue e muito suor da Senhora para levantar essas 

Unidades Básicas de Saúde, então eu queria deixar explicitamente os nossos parabéns por 

todo o trabalho e todo o esforço, infelizmente o seu nome não está na placa, mas são 

questões só que mexem com a nossa beleza, mas o importante é que o posto está erguido 

que vai atender e prestar um serviço muito importante para aquela comunidade que tanto 

precisa. Era isso Senhor Presidente muito obrigado. 

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. Boa noite a todos e 

até amanhã.  
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