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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. Passamos ao espaço destinado ao Grande Expediente.  

 

GRANDE EXPEDIENTE 

 

PRES.RAUL HERPICH: 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, colegas Vereadores e 

funcionários da Casa. Faço o uso desta Tribuna, na noite de hoje para comemorar mais 

uma série de recursos que estão chegando no Município de Farroupilha, vindo de 

Deputados parceiros da cidade, e gostaria de compartilhar com os Senhores as últimas 

emendas que foram empenhadas. Estão já estão empenhadas e assinadas e início da fase de 

projetos, nós temos a construção de um espaço permanente aqui no Largo Carlos Fetter, 

que é uma emenda de R$ 250.000,00 do Deputado Federal Carlos Gomes, nós temos mais 

R$ 250.000,00 também já empenha e assinada e em início de projetos, a revitalização da 

Praça da Emancipação, a nossa Praça da Prefeitura, que é uma emenda consignada junto ao 

nosso Deputado Pepe Vargas, também temos uma emenda no Deputado Márcio Biolchi, 

para pavimentação asfáltica da Rua Jerônimo Francischini no Bairro Monte Verde, de R$ 

250,000.00, também já empenhada e assinada. Nós temos uma outra emenda do Deputado 

Molin, Vereador Josué Paese Filho, que é para a construção da Imigração Italiano do 

Museu da Uva e do Vinho, em Nova Milano, uma emenda do Ministério do Turismo que 

também já empenhada e assinada. Temos uma emenda do Deputado Ronaldo Nogueira, 

que agora é Ministro, pelo capeamento asfáltico da Rua Júlio de Castilhos. Temos uma 

emenda de R$ 390, 000.00 do Deputado Federal José Stédile que é a própria pavimentação 

com pedras poliédricas que é o nosso paralelepípedo, para o Burati 3º Distrito, que também 

está empenhada e assinada. Temos outra emenda do Deputado Federal José Stédile, de R$ 

150.000,00 para um trator agrícola. No final do mês de junho, nós tivemos a assinatura do 

ato de início de obra de 3 outras praças no Município de Farroupilha que são emendas do 

Deputado Henrique Fontana que são as praças do Bairro 1º de Maio, na parte de baixo, 

perto do antigo posto de saúde, no Bairro Belvedere e Alvorada. A empresa farroupilhense 

Construfar ganhou a licitação, é a mesma empresa que está fazendo as praças em parceria 

com a Tramontina, então nos próximos dias deverá se iniciar as obras nestas praças. A 

emenda do Deputado Molin, Vereador Josué Paese Filho, para o museu também foi 

assinada início de obra, Casa de Pedra, então já deve estar, eu não estive já essa semana, 

mas o pessoal já deve estar iniciando a obra de restauro e ampliação do museu, vai ficar 
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muito interessante porque vai ser feito um anexo, com acessibilidade, novas salas de aula 

para as turmas que lá foram estudar no museu, e também muito em breve nós teremos 

início da 6º etapa da pavimentação do Salto Ventoso, que é uma emenda de R$ 500.000,00 

do Deputado Henrique Fontana, só estava no aguardo do depósito OGU. No final do mês 

nós tivemos o resultado de uma visita do nosso Prefeito Claiton em Brasília na qual, o ex 

Super Ministro da Dilma, e agora Super Ministro do Temer, o Padilha, em uma conversa 

do Prefeito Claiton, com o Padilha, foram liberados em torno de R$ 1.000.000,00 de 

recursos da OGU recurso geral da União, que eles estavam parados, com o pagamento da 

obra do Salto Ventoso de R$ 120.000,00, também foram liberados os recursos na Rua Papa 

João XXIII, um valor de R$ 220.000,00, foi feito uma etapa e agora deverá se concluir até 

chegar até o final. Também foram liberados R$ 580.000,00 para a continuação do asfalto 

no Bairro 1º de Maio, foi liberado um recurso da quinta etapa da pavimentação do Salto de 

R$ 121.000,00 e de um trator agrícola que estava parado, essa uma emenda do Deputado 

Mauro Pereira de R$ 97.500,00. A quinta etapa dos Salto e obras dos Salto são emendas do 

Deputado José Otávio Germano, e as outras 2 da Rua Papa João XXIII e do Bairro 1º de 

Maio é o Deputado José Stédile. Para encerrar as notícias boas do mês de junho, nós 

tivemos a entrega de 3 trechos do Programa PAR Pavimentação Asfáltica do Interior, nós 

tivemos na comunidade do Rio Branco, 1 quilometro e 913 metros de asfalto realizado, 

investimento do município de R$ 644.000,00 com a contrapartida da comunidade, em 

torno de R$ 165.000,00. Depois nós tivemos a entrega do asfalto na Linha 80, em torno de 

968 metros, investimento do município financiamento do Badesul em torno de R$ 

330.000,00 e uma contra compartida da comunidade em trono de R$ 70.000,00. E 

finalizando as entregas do mês de junho de asfaltos nós tivemos o asfalto da Linha 47, que 

foram 3 trechos que a comunidade decidiu, em torno de 2 quilômetros e 200 metros, 

investimento do município em torno de R$ 800.000,00 e da comunidade em torno de R$ 

200.000,00. Nós temos o asfalto aqui na comunidade do São Luiz, sendo pavimentada e o 

programa PAR continua nas outras comunidades que fecharam esta parceria com o 

Município de Farroupilha. É muito bom trazer notícias boas para esta Casa, porque isso é 

resultado de uma política republicana, do Prefeito Claiton com todos os partidos, com 

todos os Deputados que fazem voto em Farroupilha, de nós passarmos o pires como muitas 

vezes é dito aqui e certa vez um empresário me disse: “Vereador Fabiano André Picolli, 

vocês ficam se vangloriando que vocês conseguem emendas parlamentares para 

Farroupilha” infelizmente nós temos que passar os pires porque infelizmente muitas vezes 

esses recursos que agregam o nosso caixa e fazem com que a gente consiga fazer os 

investimentos necessários. Para finalizar Senhor Presidente, nós temos a obra do Trevo da 

Tramontina em pleno vapor, a empresa escolhida pela Tramontina Dalfovo, iniciou a 

retirada dos paralelepípedos do lado esquerdo da rodovia em frente à Loja Valentini, essa 

semana está prevista a última camada de pavimentação em frente as empresas, só que o 

tempo não deverá permitir. Nós temos as obras nas praças que estão acontecendo, com esta 

parceria com a Tramontina, então tem muita coisa boa acontecendo no nosso município, 

projetos que foram semeados lá em 2013 captados os recursos, em 2014 feito os projetos, 

2015 início de obra, licitações e agora muitas já foram entregues e outras estão em 

andamento. É com muita alegria que a gente vê o Parque da Imigração Italiana por 

exemplo na tarde de ontem, repleta de farroupilhenses, aproveitando um final de semana 

bom de sol, aproveitando o parque que foi revitalizado, os banheiros que não foram 

contemplados no projeto por falta de orçamento, já chegaram a Secretaria de Obras 
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acredito que nas próximas semanas deverá fazer as instalações dos banheiros, e logo em 

seguida Vereador Josué Paese Filho, quando construirmos esse museu com a emenda do 

Deputado Molin, certamente nós teremos um espaço ainda melhor para receber os nossos 

farroupilhenses e também os turistas que aqui vem. É com alegria que a gente vê que nas 

redes sociais, as famílias publicando fotos do Parque dos Pinheiros revitalizado, do Salto 

Ventoso revitalizado, todas obras que foram pensadas, planejadas visando não só o nosso 

turista porque estas obras em um primeiro momento elas contemplam o farroupilhense, 

elas oferecem um espaço de lazer, para passear, sair de dentro de suas casas, porque muitas 

vezes a gente se pega em um sábado e um domingo, Vereador Sedinei Catafesta, com sol e 

muitas vezes vamos aonde Vereadora Maria da Glória Menegotto? Agora temos várias 

opções para levar a nossa família, os animais, tinha muita gente e era bonito de ver, as 

crianças com os seus cachorros passeando, brincando, com as suas bicicletas, sendo feliz 

em espaços públicos revitalizados. Então isso nos dá bastante orgulho, de fazer parte de 

uma administração que teve um olhar muito carinhoso pelos espaços públicos, nós temos 

com as praças, essas últimas 3 com o Deputado Henrique Fontana, mais as 7 praças da 

parceria com a Tramontina, Nova Milano, Salto Ventoso e o Parque da Imigração, 13 

novos espaços públicos revitalizados neste governo, e isso nos enche de orgulho de ser 

farroupilhense de fazer parte desta administração. Cedo um aparte ao Vereador Josué 

Paese Filho. 

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

VER. JOSUÉ PAESE FILHO: Obrigado pelo aparte Vereador Fabiano André Picolli. 

Essa emenda do Deputado Renato Molin, acho que são duas pelo o que eu entendi uma 

para a Casa de Pedra. O Senhor falou bastante das praças, que nós falávamos esses dias e o 

Senhor me fez uma pergunta, que naquela época foi feito um acordo com entre as 

comunidades, no gabinete do Prefeito, daquelas 4 praças no interior Monte Bérico 2º, 

Monte Bérico 3º, a Busa e a Vila Rica, quando chegaria essa emenda? O Senhor tem uma 

boa notícia para passar sobre essas praças para a comunidade, ou não tem nada 

encaminhado ainda? 

VER. FABIANO ANDRÉ PICOLLI: Informações do gabinete, este ano a empresa 

começa a obra, 50% já está garantido desta emenda na conta, então a obra vai se 

executando e vai sendo pago, após o 50% que está depositado, conforme a empresa 

executa emite nota, e o Governo Federal manda o recurso. Então provavelmente o ano que 

vem este dinheiro já vai estar todo utilizado e nós teremos que então incluir no orçamento 

de 2017, a execução destas praças, acordo firmado será cumprido, essas comunidades 

merecem teve um olhar muito carinhoso do Senhor e do Deputado para contemplar o nosso 

interior também com praças. Mas será executado sim, sem dúvidas. Era isso Senhor 

Presidente, muito obrigado e obrigado pelo aparte Vereador Josué Paese Filho. Boa noite. 

PRES. RAUL HERPICH: Obrigado Vereador Fabiano André Picolli. 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. 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. Com a palavra o Vereador Sedinei Catafesta. 
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VER. SEDINEI CATAFESTA: Senhor Presidente, quero cumprimentar a Vossa 

Excelência, cumprimentar os demais parlamentares desta Casa, os que nos assistem nesta 

Sessão e o Ricardo Ló representando o jornalismo aqui na cidade. Eu estava ouvindo o 

Vereador Fabiano André Picolli, apresentando o relatório Presidente, de algumas obras que 

o Executivo já está colocando em prática, muitas já estão em funcionamento, sendo 

utilizado pela comunidade em alguns pontos em que por muito tempo não existiu vidas 

neste lugares, um exemplo é ali o nosso Parque da Imigração Italiana, aonde por muitos 

anos foi então criador de cavalo, vacas e outros animais, e hoje é um belo de um parque, 

que por final de semana passam em torno de 5.000 pessoas que vão ali, ficam com a sua 

família, em um momento de puro lazer, alegria, algo que por muito tempo não teve, e que 

agora Farroupilha foi contemplada com esse projeto e que veio em bom momento, para 

que nós farroupilhense pudéssemos ser acima de tudo beneficiado. O Parque dos Pinheiros 

uma outra obra gigantesca e importante, que revitalizou todo o parque que estava 

precisando também e que agora ele tem uma nova cara. Eu vou apresentar hoje Presidente, 

um trabalho que eu fiz de algumas localidades que recebeu até o momento mais de 13 

quilômetros e 700 metros, de pavimentação asfáltica, é um vídeo que eu fiz, e eu acelerei 

esse vídeo quase 20 vezes para poder colocar hoje aqui em alguns minutos, as lideranças 

políticas aqui presentes, possam ter as informações corretas, e não as inverdades que gente 

ouve na imprensa que neste governo não foi feito 100 metros de asfalto, eu fico pasmo de 

ver, ouvir uma inverdade dessas, e a inverdade vai ganhando força e parece que se torna 

uma verdade. E para que esta inverdade possa parar eu fiz este trabalho e trago a esta Casa, 

para que os Vereadores possam ter a realidade das coisas que o município está fazendo, 

sabemos que cada governo fez o seu pouco, mas que este governo está fazendo mais, com 

menos, em um momento de crise, em um momento de um país difícil, politicamente e sem 

contar a parte financeira, aonde que os cortes dos recursos foram geral para todos os 

municípios, e ainda assim o nosso município vem fazendo muito com o pouco que está 

recebendo, então que o pessoal possa rodar Presidente com a sua permissão, este vídeo 

institucional que eu fiz, para que possamos registrar algumas melhorias na Casa, de alguns 

bairros e ainda não deu tempo de eu filmar algumas outras obras que já foram inauguradas, 

porque tenho certeza que este número de 13 quilômetros de pavimentação asfáltica, ele 

teria então o seu número, feito uma alteração com certeza, pelas obras que o município está 

recebendo. Rua Heitor Fontanela, Bairro América Presidente, Vereadores, Rua Dante 

Pedro Malinverno, totalmente pavimentada, é outra realidade Farroupilha com as obras já 

realizadas. Rua Severino Cândido Lodi, Bairro Monte Pasqual, no Bairro Alvorada, a Rua 

João Fabro Filho e vai ser contemplada com os quebra-molas, logo ali na frente que precisa 

também para a segurança, com um novo empreendimento sendo construído, o município 

crescendo e outras caras. Rua Ábramo Dalmolin no Bairro Monte Pasqual, Avenida Itália 

no Bairro Ipanema, que está lindo de mais com a pavimentação asfáltica em todas as suas 

ruas principais, Vereador Josué Paese Filho. Rua Ângelo Faé no Bairro Cruzeiro, Wilson 

Tartarotti no Bairro 1º de Maio, muito bonita a cidade com outras caras e Farroupilha 

merece, as pessoas trabalhadoras que aqui construíram as suas famílias, merecem o 

investimento deste governo e de cada um que fez parte destes projetos. Rua Itacir 

Raimundo Zatti no Bairro 1º de Maio também, totalmente pavimentada, pintada. Rua 

Evandro Casagrande no Bairro 1º de Maio, Rua Aurora Dala Riva Tartarotti no Bairro 

Monte Verde, é outra cidade Vereadora Maria da Glória Menegotto, esse vídeo já passa de 

mais de 3.000 visualizações já, as pessoas compartilhando vendo a realidade que não é 100 
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metros e sim mais de 13 quilômetros de pavimentação asfáltica, sem contar aqui as 

parcerias do PAR, a parceira do morador com a pavimentação do paralelepípedo. Rua 

Orlando Victor Varaschini também no Bairro Monte Verde, bem como a Rua Josué 

Valandro que é do mesmo bairro e tudo está lindo de mais. Rua Don Felicetti, Rua Vicente 

Pedó. Rua Carlos Nelson Bach no Bairro Monte Verde, exatamente, Rua Papa João XXIII 

Bairro São José, e agora terá a continuidade da Rua Papa João XXIII, entre a Empresa 

Bigfer até o início do Bairro São José, um excelente projeto. A Rua Marechal Deodoro da 

Fonseca, ainda não tinha sido feito a pintura, mas já teve algumas coisas. Então aí começa 

uma parte do PAR um programa de pavimentação no interior que deu certo e vamos 

continuar essa parceria, Linha Amadeu fica no 2º Distrito, é o interior de Farroupilha que 

por muitos anos recebeu uma patrola uma vez cada safra. Entrada da Linha 47 também no 

2º Distrito, que agora pode sim escoar a sua safra, a sua produção, sem contar que este 

povo está muito feliz por esta parceria e por essa visão visionária do Prefeito em atender 

todas as demandas em diversas áreas do município valorizando a todos. Não é Bento 

Gonçalves aqui é Farroupilha, só para que nós não confundimos com os Caminhos de 

Pedras! Linha 80, 2º Distrito, Presidente estivemos lá, eu me lembro que era antes um 

carreiro mal passava um carro, hoje é uma super rua, com branco. É isso aí Presidente, tem 

mais algumas ruas e alguns quilômetros, para ser mostrado, mas eu só trouxe essa 

realidade porque ouvindo uma vez a rádio local da cidade, eu não pude ficar com esta 

informação não verdadeira que Farroupilha apenas tinha 100 metros de pavimentação 

asfáltica, sei que aqui tem projetos que vem da administração passada, e que este governo 

deu continuidade, e que muitas outras de parcerias e com Deputados de outras bancadas, 

no caso do PP que eu agradeço o Vereador Josué Paese Filho, que apareceu aqui a rua no 

Bairro Belvedere, entre outras de outros Deputados, mas que a realidade não é o 100 

metros que eu ouvi na Rádio Spaço, pelo Vereador Arielson Arsego, naquele momento e 

sim mais de 13 quilômetros só em pavimentação asfáltica, isso sem contar aqui a 

pavimentação de pedras que é uma parceria com o morador e com o município que vem de 

anos e que a gente deu continuidade para atender a comunidade. Presidente hoje eu peço 

que a Vossa Excelência coloque em votação após no momento do Pequeno Expediente, o 

requerimento no qual segue em anexo o projeto sugestão da isenção então do IPTU, aos 

portadores de algumas doenças que já está mencionado no próprio protocolo do 

requerimento e que possamos votar nesta noite, e que o Executivo possa ver o momento 

mais oportuno e que possa não ter problema administrativo pelo período eleitoral, e que 

possa remeter a esta Casa como Projeto de Lei e que Farroupilha possa atender a essas 

pessoas que tanto precisam em um momento tão carente, que é o momento na luta para a 

busca de uma saúde melhor contra uma doença tão danada que vítima tanta gente por ano. 

E eu tenho outro requerimento Presidente, que eu só vou fazer a leitura dele somente que é 

o de nº 129 e para que na próxima semana possamos votar, ele segue em anexo o projeto 

Sugestão, que eu venho trabalhando a algum tempo com as nossas autoridades neste nosso 

município, seja ela Polícia Militar, Polícia Rodoviária, Polícia Civil e também o Corpo de 

Bombeiros, o que hoje há uma parceria entre governos do auxílio permanência possamos 

tomar em uma lei municipal como é o caso de outros município do Rio Grande do Sul, do 

nosso Brasil que há uma lei municipal, e que este compromisso entre governo e instituição 

possa tornar realidade através de uma lei municipal e eu vou no meu Pequeno expediente 

fazer a leitura do requerimento. Obrigado Presidente. 
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PRES. RAUL HERPICH: Obrigado Vereador Sedinei Catafesta. 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 Rudmar Élbio da Silva. 

VER. RUDMAR ÉLBIO DA SILVA: Cumprimentar o Senhor Presidente, Senhores 

Vereadores, Senhoras Vereadoras a Maristela e a Maria da Glória, Senhores e Senhoras 

presentes e a imprensa. Eu quero apresentar um requerimento aqui nesta noite. O Vereador 

signatário requer a anuência dos demais pares para que em nome da Casa seja enviado ao 

gerente da Corsan o Senhor Álvaro Moises Silveira Jacobson para que venha a está Casa, 

explanar sobre o assunto da unidade de Farroupilha, ou seja que ele venha aqui para nos 

explicar quais são os projetos que eles têm, e que venha a assumir um compromisso com a 

nossa comunidade também, aqui nesta Casa, que é a Casa do debate. A gente vê que ali na 

barragem da Julieta, urgentemente eles vão ter que fazer algum trabalho para tratar aquele 

esgoto que está caindo dentro da barragem e que está trazendo hoje um grande problema 

para a nossa cidade e principalmente para o cidadão, aonde está trazendo alergias no corpo, 

nos olhos e assim por diante. Então eu quero colocar em votação Senhor Presidente.  

PRES. RAUL HERPICH: Colocamos em votação o requerimento nº 128/2016 de autoria 

do Vereador Rudmar Élbio da Silva. Encaminhamento de votação ao Vereador Lino 

Ambrósio Troes. 

VER. LINO AMBRÓSIO TROES: Senhor Presidente e Senhores Vereadores. A 

comissão que trata do assunto Corsan, investimentos e outros assuntos, esteve na Corsan e 

nos apresentaram todo o projeto de implantação da rede de esgoto e todos os investimentos 

que a Corsan irá fazer em Farroupilha. O último contato que eu fiz eu até relatei aos nobres 

Vereadores, que eles estão em faze final do processo de licitação, para a contratação da 

empresa que irá desenvolver o trabalho e todos os investimentos do município inclusive 

desapropriação de áreas e essas atividades juntamente com o município, para que possa ser 

implantado tanto as lagoas de decantação quanto aos locais de bombeamento, estava em 

processo de licitação e a empresa está para ser contratada segundo informações e outros 

assuntos também que a Corsan irá fazer de investimentos em Farroupilha, e eles na última 

conversa que eu tive, que eles estariam dispostos a vir na Câmara de Vereadores assim que 

tivesse o contrato com a Corsan celebrado. Não vejo necessidade, não sei se o termo mais 

correto seria esse, necessidade de agora mandarmos para lá, eu acho que a comissão que 

está tratando deste assunto, podia eventualmente se deslocar até a Corsan e ver da 

viabilidade de fazer isso, até em determinada oportunidade o gerente me dizia dá 

importância de se fazer uma audiência pública na Câmara de Vereadores, colocando para 

toda a comunidade essas questões com maior amplitude possível. Então eu quero deixar 

para reflexão se os Senhores entenderem que é importante isso, ou suspendermos a 

tramitação deste requerimento pelo período de uma semana, para que se possa fazer um 

contato com a Corsan e aí vermos como é que está, e aí a gente aproveita a oportunidade, 

de ter aqui essa audiência para falar dos assuntos que estão sendo tratados pela comissão e 

inclusive aquele que o Vereador está propondo. Era isso Senhor Presidente muito obrigado. 

VER. RUDMAR ÉLBIO DA SILVA: Respeitando a opinião do nobre Vereador, eu 

continuo com a posição de colocar em votação o requerimento porque aqui é o local de 
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debate respeitando a comissão também e eu acho que não se tem uma data definida quando 

que isso vai acontecer, pode ser este ano, como daqui um ano, dois ou três anos. Então que 

ele venha a esta Casa explanar para a sociedade e para os Vereadores aqui a real situação. 

PRES. RAUL HERPICH: Encaminhamento de votação ao Vereador Josué Paese Filho. 

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

Vereadoras, imprensa e demais presentes.  Eu não lembro a data, não tenho aqui em mãos, 

eu tinha feito um requerimento, eu acho que foi no início do ano, não me lembro agora, 

pedindo o comparecimento do gerente da Corsan, foi totalmente ignorado, e seguindo 

alguns meses depois o Vereador Rudmar Élbio da Silva, apresentou mais um requerimento, 

no qual eu votei favorável, o segundo então, também não veio ninguém a esta Casa. Com a 

manifestação do Vereador Lino Ambrósio Troes, como existe uma comissão e o Senhor 

disse aqui: “segundo informações”, eu gostaria de pedir vistas do requerimento, se assim o 

proponente Vereador Rudmar Élbio da Silva, deixar mais uma semana na Casa esse 

requerimento, para que o Senhor busque essa informação que o Senhor Vereador fala, que 

trouxesse a informação para a próxima segunda-feira, para ver como está o andamento 

destes projetos, se ele já está em mãos, se já está pronto, que aí não teria a necessidade dele 

vir sozinho para aqui, mas fazer uma audiência pública toda a sociedade está interessada 

quando se fala em água e Corsan, esse caso ao contrário o Senhor não tiver um 

esclarecimento da situação aí a gente vota favorável ao requerimento, então Vereador 

Rudmar Élbio da Silva esse Vereador também solicita que deixe mais uma semana este 

requerimento na Casa, o Senhor concorda, se caso não concordar, eu peço vistas do 

requerimento. Só para deixar bem claro, eu peço vistas do requerimento Senhor Presidente.  

PRES. RAUL HERPICH: Obrigado Vereador Rudmar Élbio da Silva. Só comunicar aos 

Vereadores também que o requerimento nº 101/2016 de forma regimental já está de volta a 

Casa, portanto precisa ser votado ou retirando e não podendo mais ter pedido de vistas. A 

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

Catafesta. 

VER. SEDINEI CATAFESTA: O requerimento nº 101/2016, que Vossa Excelência 

possa colocar ele em votação, que autoriza ao Poder Executivo Municipal a conceder 

isenção do IPTU imposto predial territorial urbano, as pessoas que estão especificadas no 

projeto sugestão em anexo, por gentileza peço que coloque em votação. 

PRES. RAUL HERPICH: Encaminhamento de votação com a Vereadora Maria da 

Glória Menegotto. 

VER. MARIA DA GLÓRIA MENEGOTTO: Senhor Presidente, eu gostaria que neste 

Projeto Sugestão nº 101/2016, apresentar uma emenda modificativa, aonde modifica o art. 

1º da sugestão deste projeto. Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a conceder a 

isenção do imposto territorial predial urbano IPTU, aos contribuintes, seus cônjuges, 

companheiros e/ou filhos que comprovadamente sejam portadores da doença a baixo 

relacionadas, e que tenham renda familiar comprovada de até 2 salários mínimos nacionais. 

E também modifica-se o §1º do art. 1º, aonde então dizia o seguinte: autorizo o Poder 

Executivo Municipal conceder isenção do imposto predial territorial urbano IPTU, as 

pessoas que: específica e dá outras providências no seguinte teor: §1º. a isenção de que 

trata o caput será concedida apenas para quem tem um único imóvel do qual o portador da 

doença seja o proprietário ou responsável tributário e que seja utilizado exclusivamente 

como residência sua e de sua família independente de metragem do referido imóvel. Eu 

acho que é importante que a gente faça essa emenda modificativa, na sugestão do projeto, 
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porque 4 salários mínimos é um pouco alto e exagerado, veja bem que o próprio 

aposentado para a isenção do IPTU é de 2 salário mínimos, então pelo menos ficar 

equiparado a isso. Então por isso eu gostaria que os próprios Vereadores pudessem ver se é 

possível aprovar essa minha emenda modificativa neste Projeto Sugestão nº 101/2016. 

Obrigado Senhor Presidente. 

PRES. RAUL HERPICH: Eu estava olhando o Regimento Interno dos requerimentos e 

eu não sei esta questão de emenda ao requerimento é possível? Essa é a questão. A palavra 

está com o Vereador Arielson Arsego. 

VER. ARIELSON ARSEGO: Senhor Presidente, na verdade nós estamos votando um 

requerimento e não um projeto. Para que ocorra a modificação deste requerimento e a 

modificação deste projeto, basta ter a autorização do autor do requerimento que tem 

embutido a este requerimento um projeto sugestão, então na verdade quem fizer os 

encaminhamentos em mudança ou uma emenda modificativa ao Projeto Sugestão, terá que 

ter o aceite do proponente do requerimento, e aí sim. Depois nós vamos votar o 

requerimento com as alterações, mas com a autorização do proponente, que não é um 

Projeto de Lei é uma Sugestão de Projeto de Lei através de um requerimento. Obrigado 

Senhor Presidente. 

PRES. RAUL HERPICH: Obrigado Vereador Arielson Arsego. 

VER. SEDINEI CATAFESTA: Senhor Presidente eu aceito com todo o prazer, votamos 

nesta noite e a Casa providencia nesta noite a redação para o envio já com a modificação 

proposta pela Vereadora Maria da Glória Menegotto. 

PRES. RAUL HERPICH: Encaminhamento ao Vereador Juvelino Angelo De Bortoli. 

VER. JUVELINO ANGELO DE BORTOLI: Senhor Presidente, se o requerimento está 

em vistas com a minha pessoa, eu tenho que devolver para ele pode ser votado. 

PRES. RAUL HERPICH: Sim, porque o requerimento nº 101/2016 deu entrada na 

semana passada, como você não devolveu automaticamente ele está de volta a mesa, isso é 

o Regimento Interno. 

VER. JUVELINO ANGELO DE BORTOLI: Então eu estou devolvendo, como era 

Sessão Solene não tinha como eu devolver. 

PRES. RAUL HERPICH: Mas automaticamente já está de volta na Mesa. 

VER. JUVELINO ANGELO DE BORTOLI: E estou encaminhando uma emenda 

modificativa, nº 01/2016, em que acrescenta dentre as doenças: os portadores de esclerose 

múltipla, doenças degenerativas, parkinson, alzheimer, artrose, glaucoma, pessoas 

portadoras de necessidades especiais e pessoas que necessitam permanentemente do uso 

diário de fraldas e acompanhantes. Então esta é a emenda que nós apresentamos e 

gostaríamos que ela fosse anexada. E dizer também que dificilmente o Prefeito vai mandar 

para esta Casa o Projeto de Lei, porque é ano eleitoral não pode fazer este tipo de isenção, 

e também tem uma outra lei que sempre foi dado isenção do pagamento de correção 

monetária de multa para quem está com diva ativa no município, que também está lei não 

poderá vir para esta Casa, durante o ano de 2016. Essa é a emenda Senhor Presidente.  

PRES. RAUL HERPICH: Vereador Sedinei Catafesta, você aceita? 

VER. SEDINEI CATAFESTA: Senhor Presidente, a emenda proposta pela bancada do 

PMDB ela vai inviabilizar o projeto, porque se você abrir uma procedência para outras 

doenças conforme foi mencionado, eu acredito que possa não virar lei este Projeto 

Sugestão pelo número de doenças aqui propostas, e até quando elaboramos o Projeto 

Sugestão, as que a gente já mencionou ele pode até dar um lado negativo nas contas do 
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município no que fosse de arrecadação do IPTU, por ser um número de doenças já 

ultrapassadas o número que a gente poderia ter colocado no Projeto Sugestão. Eu vou fazer 

o seguinte Presidente, se há a possibilidade de eu acatar a emenda proposta e analisar as 

doenças ali sugeridas pela bancada, e tentar aceitar algumas para que o projeto não fique 

inviável, porque hoje ele é sugestão, mas pode vir a Casa e ser inviabilizado por causa de 

termos abrindo muito este leque de doenças, se a Mesa conceder para eu analisar e 

apresentar na semana que vem, porque eu não posso acatar agora está emenda com todo 

este número de nomes de doenças aqui sugeridos pelo Vereador Juvelino Angelo De 

Bortoli. 

PRES. RAUL HERPICH: Você vai acatar a emenda do PMDB? 

VER. SEDINEI CATAFESTA: Senhor Presidente, todos os nomes propostos não posso 

acatar Presidente, isso não dá é muito, vai inviabilizar o projeto. 

PRES. RAUL HERPICH: Em princípio isso aqui é um Projeto Sugestão, ele vai para o 

Executivo e será analisado de acordo com aquilo que poderá se fazer será feito, 

provavelmente como o Vereador falou, será depois das eleições, então eu não vejo 

problema nenhum da minha parte, de ser encaminhado assim, pois será analisado pelo 

Executivo. 

VER. SEDINEI CATAFESTA: Senhor Presidente, então o Executivo analisa para não 

ficar inviável, sei que todas as doenças são importantes ser contempladas. 

VER. ARIELSON ARSEGO: Senhor Presidente e Senhores Vereadores, assim como o 

Vereador Sedinei Catafesta ouviu falar de 100 metros de asfalto quando realmente não 

tinha e agora foram feitos, e eu não assisti o vídeo aqui, porque eu fui ver e me informo, 

mas eu quero dizer aqui que é difícil nós dizermos qual é a doença mais grave, ou se eu 

tenho que dar desconto para alguém que tem câncer, para alguém que faz hemodiálise, ou 

para alguém que tenha alzheimer, ou para alguém que necessite de uso de fraldas, eu ouvi 

na imprensa de Farroupilha, que ia ser votado nesta Casa um projeto, sendo que é um 

requerimento nesta Casa, que neste ano, nem depois da eleição, não pode ser enviado do 

Executivo para esta Casa, porque é um projeto que dá isenção e um projeto que dá isenção 

não é possível por causa da lei eleitoral, foi citado pelo Vereador aqui, pode ir para lá, mas 

não vai vir do Executivo eu tenho essa informação de dentro do Poder Executivo que não 

vem para esta Casa, até poder que seria ilegal, seria inconstitucional o projeto, então não 

vem para esta Casa. E ouvi na imprensa: “qual Vereador que votaria contra este projeto”, 

por algumas manifestações de alguém eu não sei quem foi que fiz algum tipo de 

manifestação, mas eu também poderia chegar lá na imprensa e dizer que nós votamos um 

requerimento de um projeto que essas doenças não foram aceitas, para essas sim, mas para 

outras não, fica difícil, aposentado é todos os aposentados, todos aqueles que entram no 

critério de até 2 salário mínimos, que não tem outro terreno, que não tenha nada alugado, 

agora é difícil e eu não entendi muito bem aqui foi dado sugestões e pelo o que eu entendi 

o Vereador queria segurar por mais uma semana este requerimento para depois poder olhar 

as doenças que tem aí e tentar não aceitar todas, ser mandado pelo Executivo, eu vou dizer 

o seguinte para o Prefeito deve ser complicado para receber o projeto por que 1º ele não 

pode mandar para cá, 2º ele tem que decidir quais que são as doenças que são mais graves, 

que as pessoas tem dificuldade de pagar o IPTU, como é que nós vamos determinar qual é 

a doença que a pessoa não possa pagar o IPTU? É difícil! Na hora de nós votarmos que 

vem do Executivo, apesar que não vai vir, talvez não seja nem este Prefeito que esteja para 

analisar para vim este projeto para a Casa, mas só para deixar essas coisas colocadas, 
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porque é difícil e a hora que vier para cá este projeto talvez, nem sei se vou estar aqui para 

votar, porque com certeza este ano não vai existir este projeto aqui só para que vocês 

entendam. Obrigado Presidente. 

PRES. RAUL HERPICH: Encaminhamento de votação ao Vereador Josué Paese Filho. 

VER. JOSUÉ PAESE FILHO: Obrigado Presidente, olha eu vejo que é um projeto 

interessante Vereador Sedinei Catafesta, pessoas com problemas de saúde, a gente sabe do 

sacrifício destas pessoas conseguirem um exame, muitas vezes tem que pagar, porque é 

muito demorado, pessoas que não tem condições, que paga aluguel, quem tem a sua casa, 

até concordo com a Vereadora Maria da Glória Menegotto, de 4 para 2 salários, mas o que 

me preocupa em tudo isso, esse ano de 2016, quem tinha que pagar os seus tributos já 

pagou, não vai se beneficiar este ano, é para 2017, as eleições é dia 02 de outubro, aí sim 

nós podíamos encaminhar esse projeto, porque a minha preocupação de votar favorável a 

este projeto é sobre a Lei Eleitoral, nós temos que ter cuidado com isso, nós vamos passar 

vergonha aí fora, como já foi em outras épocas, e isso me preocupa muito. Porque? Essa é 

a pergunta que eu deixo no ar, e registrada nesta Casa, nós temos outubro, novembro e 

dezembro praticamente 90 dias, para votarmos este assunto e aprovarmos o projeto, sem 

problema nenhum de questões eleitorais, da justiça eleitoral, da Promotoria Pública, para 

nós e nem o Executivo se comprometer, que eu também acredito que o Executivo não vai 

mandar este projeto neste ano para a Casa, então por que não fazer isso depois do dia 02 de 

outubro de 2016, após as eleições? Tem Vereadores da situação, Vereador Juvelino Angelo 

De Bortoli, que tem praticamente o mesmo pensamento do que eu, não sei qual é a decisão 

de votação deles, vieram falar comigo em particular sobre este projeto. Então eu tenho 

medo de votar favorável, não vou abrir o meu voto aqui agora, mas nós vamos nos 

comprometer logo aí adiante. Eu acho que deixasse para logo depois de outubro, ficaria 

bem melhor, com mais tranquilidade para nós votarmos esse projeto. Obrigado. 

PRES. RAUL HERPICH: Obrigado Vereador Josué Paese Filho. Colocamos em votação 

o requerimento nº 101/2016, de autoria do Vereador Sedinei Catafesta, com sugestão de 

emendas acatadas pelo o autor do requerimento. Os Vereadores que estiverem de acordo 

permaneçam como estão. Aprovado por todos os Senhores Vereadores. A palavra continua 

à disposição dos Senhores Vereadores. A palavra está com Vereador Sedinei Catafesta. 

VER. SEDINEI CATAFESTA: Presidente, eu quero agradecer aos Vereadores, o que eu 

quis aqui justificar é que o projeto não fique inviável, e que a gente possa acrescentar 

várias doenças, que a gente sabe que tem muitas, e que ele não venha a se tornar um 

Projeto de Lei de fato, mas o Prefeito eu tenho certeza que vai mandar para esta Casa o 

mais breve possível, e ainda se possível este ano, após o período eleitoral porque a eleição 

termina em 02 de outubro e tem tantos outros meses ainda pela frente para governar esse 

município até o período de posse do ano que vem, então há tempo sim de tornar Lei 

Municipal e quando vier a essa Casa nós possamos debater novamente e se tiver alguma 

outra emenda para ser beneficiada com a legislação que vai vir a Casa a gente está aqui 

para discutir, então eu quero agradecer os Vereadores que votaram, agradecer as emendas 

no projeto sugestão que eu sempre falei projeto sugestão na imprensa, jamais falei Projeto 

de Lei que não somos nós que podemos fazer uma legislação que de um custo ao 

município e com a emenda da Vereadora Maria da Glória Menegotto a emenda veio para 

contemplar e muito a Lei Sugestão Vereadora, tenho certeza disso e as doenças sugeridas 

pela bancada do PMDB e PP, não sei se o Vereador Josué assinou junto, com a tua emenda 

Vereadora Maria da Glória Menegotto há possibilidade de atender as doenças ali sugeridas, 
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então isso é o Prefeito que vê e estamos aqui para discutir quando vier então o projeto 

como Lei Municipal, quero agradecer Presidente e dizer que pelo momento era isso. 

PRES. RAUL HERPICH: Obrigado Vereador Sedinei Catafesta. Eu tenho dois 

requerimentos de nº s 127 e o 122/2016. O requerimento nº 122/2016. O Vereador 

signatário requer anuência dos demais pares para que a Casa Legislativa encaminhe ofício 

congratulando a Doutora Melissa Krindges pela inauguração de sua clínica de oftalmologia 

plástica ocular e rejuvenescimento facial ocorrida em 30 de junho desse ano. O 

requerimento nº 127/2016. O Vereador signatário requer anuência dos demais pares para 

que a Casa Legislativa encaminhe ofício congratulando Francis Somensi primeiro lugar no 

estado no Prêmio Boas Práticas, promovido pela FAMURS, realizado em Porto Alegre na 

última quinta-feira, dia 07 do corrente ano com o projeto Farmácia Solidária que repassa 

medicamentos de forma gratuita as pessoas necessitadas de baixa renda. Aqui está assinado 

também pelo Vereador Sedinei Catafesta. Coloco em votação os dois requerimentos. 

Encaminhamento Vereador Josué Paese Filho. 

VER. JOSUÉ PAESE FILHO: É o requerimento nº 127/2016 que o Senhor leu agora? 

PRES. RAUL HERPICH: É o requerimento nº 122 e o 127/2016. 

VER. JOSUÉ PAESE FILHO: Sobre o requerimento nº 127/2016! Antes de fazer um 

comentário aqui, eu quero dizer o seguinte: Em 2009, 2010, 2011, e 2012 eu sempre fui 

contra em parabenizar qualquer pessoa do Executivo quando faz alguma coisa, eles estão lá 

para trabalhar, para fazer, eu votei um contra, não lembro se foi do Clóvis Zanfeliz, eu não 

lembro o que ele tinha feito e apresentado e eu tinha votado a favor do primeiro e o resto 

tudo contra, seja parabenizar Secretário, Prefeito, seja quem for do Executivo, se a gente 

começar; se fez isso, aquilo um requerimento. É a mesma coisa, nós Vereadores aqui fazer 

uma sugestão de Projeto de Lei ou um Projeto de Lei, se não envolve financeiro, um 

Vereador de vocês pode parabenizar o Vereador Josué Paese Filho que fez o projeto bom, é 

a nossa obrigação, é a obrigação do Executivo. Segundo ponto: esse projeto, que bom que 

colocaram em prática, parabéns, inclusive a Primeira Dama Francis esteve na minha casa, 

eu fechei a oficina atendi, atendi ela tomando um café, que quando encontraram esse 

projeto na Prefeitura, foi lá para trocar umas ideias com esse Vereador, eu encaminhei o 

projeto sugestão em 04 de maio de 2010, foi sancionado pelo Prefeito na época, dia 1º de 

junho de 2010, esse meu projeto sugestão está em vigor não foi extinto a lei, esse projeto 

continua, não tenho ele na mão para dizer o número da lei, mas é três mil e alguma coisa, 

continua, não foi extinto, a Farmácia Solidária foi feito por decreto, cinco mil e alguma 

coisa também, existe um projeto, para não aproveitar o projeto, para não dizer que foi o 

fulano, ciclano que apresentou e fez, fizeram por decreto, inclusive um Vereador aqui 

dentro ou uma Vereadora para não deixar no ar, em uma audiência me defendeu, eu não 

estava presente e lá não falou mal da Prefeitura, fiquei sabendo. Sou totalmente favorável a 

Farmácia Solidária. Quantas pessoas já se beneficiaram, quanto o meio ambiente está 

dizendo: “muito obrigado”, que quantos nessa época que começou funcionar a farmácia, 

quantos remédios iam para o esgoto, para o vaso, colocavam dentro das gaveta, sujeito até 

uma criança da própria família encontrar um remédio, porque vai amontoando, olha me 

passou a dor de cabeça ou a dor de barriga e coloca na gaveta, as pessoas esquecem, vence, 

então limpa as gavetas que alguém vai aproveitar esses medicamentos, mas que bom que 

isso está funcionando, mas poderia ter aproveitado o projeto independentemente de quem 

aproveitou não fazer por decreto. Então Senhor Presidente com todo o respeito quero 

deixar registrado nessa Casa que eu sou totalmente em voz de alto tom, totalmente 
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favorável a Farmácia Solidária, mas voto contra o requerimento porque se cada pessoa que 

faz um ato do Executivo nós mandarmos um requerimento, estão lá para fazer as coisas 

certas para a população farroupilhense. Muito obrigado. 

PRES. RAUL HERPICH: Encaminhamento Vereadora Maria da Glória Menegotto. 

VER. MARIA DA GLÓRIA MENEGOTTO: Eu vou dizer assim, quem defendeu o 

Senhor fui eu mesma, pode dizer o nome, mas defendi também o Ildo porque o Ildo em 

2009 por aí, ele também apresentou uma sugestão de Projeto de Lei, depois de 2010 o 

Vereador Josué Paese Filho apresentou a sugestão e eu então se é para falar eu também 

estou junto antes de sair essa lei, antes de se fazer, nós fomos na Secretaria da Saúde, mas 

isso não vem ao caso, o problema todo Vereador Josué Paese Filho desse projeto e eu 

aprovo e voto favorável porque é muito bom e interessante e eu quero dizer assim: o 

problema todo é o seguinte: quando o Vereador Ildo e o Vereador Josué Paese Filho 

apresentaram não teve um Prefeito, uma Primeira Dama que se interessou em fazer, esse 

que é o problema Vereador Josué Paese Filho, é um problema, parabéns tem que 

parabenizar a Primeira Dama do município a Francis Somensi porque ela não sabe que teve 

o emponderamento de ir até Caxias do Sul e eu fui junto, para buscar todas as práticas 

desse projeto que é interessante, que não é interessante só para Farroupilha, mas sim hoje 

nós estamos vendo em todo o Brasil se fala na Farmácia Solidária, está saindo em tudo 

quanto é jornal, Jornal do Almoço já saiu, sei lá em quantos jornais saiu, então isso é 

interessante, eu fico muito feliz e digo assim: logo que saiu eu fui buscar, eu sabia onde 

tinham esses medicamentos, levei três caminhonetes lotadas de medicamentos lá, então 

assim: eu acho que nós temos que ficar felizes com esse projeto e não ficar de repente, “há 

não vamos dar bola,” termina esse governo, se começar outro, se é Glória, se é Pedro, 

Paulo, se é Claiton, não sei mais o quê? Pasqual ou Feltrin, quem for lá vai ter que dar 

continuidade nesse projeto, é um projeto interessante ou não? Vamos fechar as portas da 

Farmácia Solidária, não tem como fechar, como não se fechou outras portas de outros 

Prefeitos que passaram e que graças a Deus e que deu continuidade e está ótimo, quando a 

gente faz alguma coisa para o município, quanto maior melhor, então eu quero dizer assim: 

parabéns mais uma vez, se eu pudesse dar 50.000 parabéns a esse projeto a essa Farmácia 

Solidária que inclusive Presidente, tem pessoas que vão talvez em outras farmácia aqui, a 

Farmácia Popular, não tem o medicamento, mas as pessoas vão lá na Farmácia Solidária e 

encontra o medicamento, 6 comprimidos em uma caixa que tem 20, se encontra 19, 10, não 

importa, mas encontra o medicamento, então parabéns Vereador Ildo, parabéns naquela 

época que deveria ter sido desde 2008, parabéns Vereador Josué Paese Filho, deveria ter 

sido desde 2009 e não foi e felizmente foi agora, obrigado Senhor Presidente. 

PRES. RAUL HERPICH: Encaminhamento Vereador Fabiano André Piccoli. 

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

gostaríamos de pedir se o Vereador Sedinei e o Vereador Raul autorizarem subscrever esse 

requerimento em função do grande trabalho social que vem sendo feito pela Primeira 

Dama, Francis Somensi, especialmente nesse projeto Farmácia Solidária, e que em 2009 

como a Vereadora Maria da Glória Menegotto comentou o nosso Vereador Ildo, na época 

suplente assumiu e apresentou o projeto sugestão e foi derrubado não é Vereador Ildo 

nessa Casa porque éramos oposição, mas não éramos oposição a Farroupilha, éramos 

oposição na disputa política, mas foi derrubado, felizmente depois o Vereador Josué 

apresentou e o projeto foi aprovado e esse é o trabalho muitas vezes de se ter a maioria na 

Câmara, se derrubar o que a oposição faz e aprovar o que a situação faz. Então Vereador 
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Ildo, sinta-se parabenizado também por ter trazido essa ideia para Farroupilha e felizmente 

hoje nós vamos um projeto que é referência nacional, de mês em mês esse projeto está nas 

telas da Rede Globo, nos jornais por Farroupilha sendo referência em mais uma atividade e 

além da distribuição de alimentos tem um item muito importante nesse projeto que muitas 

vezes é ficar em segundo plano que é o destino correto dos remédios que sobram. Então 

Senhor Presidente e Vereador Sedinei se nos permitirem gostaríamos de subscrever e 

parabenizamos pelo requerimento, muito obrigado. 

PRES. RAUL HERPICH: Encaminhamento Vereador Lino Ambrósio Troes. 

VER. LINO AMBRÓSIO TROES: Senhor Presidente, Senhores Vereadores, quero 

saudar os presentes, obrigado pela presença. Vereador Josué Paese Filho, eu quero lhe 

dizer que eu até sou favorável a sua manifestação, não seria favorável a sua manifestação e 

a sua manifestação de voto se por um acaso nós tivéssemos diante de alguém que ao 

executar alguma atividade no Executivo esteja fazendo com remuneração, como nós 

estamos Vereador Josué Paese Filho diante de uma pessoa que está fazendo um trabalho 

voluntário sem remuneração, eu acho que é pertinente, eu quero lhe dizer Vereador Josué 

Paese Filho que é muito importante o trabalho desenvolvido, o Senhor é testemunha da 

importância desse trabalho, eu peço para o Senhor rever a sua posição, considerando o 

trabalho voluntário, se fosse um funcionário, acho que o Senhor teria razão e iria levar até 

o meu voto junto, mas como é um trabalho voluntario, eu estou lhe pedindo, vote conosco 

favorável e eu peço autorização, o PDT pede autorização para subscrever o requerimento 

se houver a concordância dos demais Vereadores. Muito obrigado. 

PRES. RAUL HERPICH: Encaminhamento Vereador Ildo Dal Sóglio. 

VER. ILDO DAL SÓGLIO: Senhor Presidente, Senhores Vereadores, Vereadora Maria 

da Glória Menegotto, Vereadora Maristela, demais presentes, boa noite. Eu não iria me 

manifestar sobre o caso, mas o que eu quero deixar registrado e que em maio de 2009 eu 

assumi uma cadeira na Câmara de Vereadores como suplente e então eu fui buscar esse 

projeto na época através, a nossa assessora Maiara eu pedi para que ela fosse pesquisar e 

me parece que foi em Campo Mourão se eu não estou equivocado no Paraná que tem um 

projeto semelhante e a partir daí a gente montou esse projeto sugestão, foi enviado sim ao 

Executivo, foi aprovado e ele levou um ano aí o Vereador Josué fez um projeto idêntico e o 

que na época eu achei estranho porque não foi aprovado, não veio a Casa então o projeto 

que eu fiz e depois que o Vereador Josué fez essa sugestão logo veio de volta e foi 

aprovado, então deu sim uma impressão de que nós estávamos sendo boicotados naquela 

ocasião por sermos oposição e aí então, quem ficou sabendo, não vou mencionar o nome 

aqui, mas foi um radialista e me chamou, eu estava vindo de entregar carta, um dos nossos 

colaboradores estava lá, esse projeto aqui você tinha apresenta no ano passado, mas que 

projeto? O projeto dos remédios, eu gostaria que tu viesse dar uma palavra, eu disse: eu 

não vou, mas ele disse: tu tens que vir, não é justo e tal, aí causou uma certe repercussão, 

ele foi inteligente porque ele primeiro entrevistou o Prefeito na época que era o Baretta, o 

Vereador Josué e o Baretta disse que assim que votasse a Casa ele iria sancionar, então ele 

iria colocar nas repartições públicas, nas farmácias e em todos os lugares para divulgar o 

projeto excelente do Vereador Josué Paese Filho, mas quando eu tomei a palavra que ele 

me entrevistou por último, aí eu não sei por qual motivo na época o Prefeito Baretta 

resolveu então não fazer divulgação nenhuma e nesse sentido, sinto porque, quem perdeu 

de 2010 que então foi aprovado o projeto do Vereador Josué Paese Filho até que foi 

colocado em prática que foi em torno de 4 anos de ter esses medicamentos de serem 
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distribuídos e dando a oportunidade para que as pessoas de menor renda pudessem usufruir 

desses medicamentos quem perdeu foi a população, eu fico triste porque em questões de 

política a gente não olha a população em si, mas a gente costuma olhar quem ganha e quem 

perde no meio político. Quantos votos eu posso ganhar ou perder se eu apresentar tal 

projeto? Não deveria ser assim, nós deveríamos olhar a comunidade que vai ganhar. Então 

nesse sentido, eu quero parabenizar também o Vereador Josué Paese Filho que teve a 

iniciativa de rever esse projeto, pena que você não mencionou o meu nome na tua fala, 

uma pena, mas eu vou mencionar, eu vou te elogiar pelo fato de você ter reapresentado e 

também eu quero parabenizar a Primeira Dama por ter colocado esse projeto em execução, 

então é nesse sentido, mas eu acho que isso não importa agora, quem ganhou ou quem 

perdeu, o quer importa é que quem está usufruído e está sendo beneficiado é a nossa 

população e também o meio ambiente agradece porque também não há contaminação via 

medicamentos. Obrigado Senhor Presidente. 

PRES. RAUL HERPICH: Obrigado Vereador Ildo. Eu só gostaria de colocar aqui que 

estou colocando em votação um requerimento parabenizando pelo prêmio, não é pelo 

projeto. Encaminhamento Vereador João Reinaldo Arrosi. 

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

visitam nessa noite. Vereador Ildo você pode ficar contente, não precisa ficar triste que a 

população não perdeu, também quero lhe parabenizar, assim como se fosse possível até 

incluir o seu nome e o nome do Vereador Josué na homenagem para mim não teria 

problema nenhum, seria justiça, mas que quero dizer que você pode ficar contente porque a 

população não perdeu Vereador. Esse programa então regulamentado pelo Prefeito, ele 

vinha sendo exercido de uma forma um pouco diferente na Farmácia Popular, nós fazíamos 

captação de remédios, de doações de remédios, destinávamos os remédios vencidos para o 

destino correto, tudo isso que está sendo feito agora também se fazia, uma das poucas 

coisas que eu não concordo da forma que está sendo feito hoje e que ele está sendo 

distribuído uma vez por semana só, ou uma vez por semana, enquanto ele estava na 

Farmácia Popular que eu acho que é lá onde ele deve ser distribuído, porque lá ele seria 

tratado por farmacêuticos, eu não se eles tem, vão dizer a Primeira Dama é farmacêutica, 

não é a função dela nesse momento, por isso que é só meio dia por semana que esse 

remédio é distribuído, quer dizer: as pessoas que precisam vão ter que aguardar meio dia 

por semana para conseguir esse remédio, uma vez que quando era distribuído na Farmácia 

Popular ele era distribuído diariamente, tinha no estoque, era distribuído, asa pessoas 

procuravam, era distribuído, a farmacêutica avaliava a situação, era tudo registrado no 

estoque, era tudo feito como está sendo feito hoje, talvez não tivesse essa divulgação toda 

que tem hoje, concordo com isso, mas a forma que está sendo feita hoje é retrabalho 

porque lá temos todos os cadastros de todos os farroupilhenses que pegam remédios, aqui 

teve que se fazer tudo de novo, talvez com alguns outros interesses, está sendo feito dentro 

da Prefeitura que eu acho que não deveria ser, deveria ser lá, nós temos um órgão 

competente para fazer isso e quando criou-se a Farmácia Popular em Farroupilha também 

foi um projeto pioneiro, foi citado e elogiado na mídia, nós não tivemos interesse em 

procurar dizer: nós fizemos porque somos mais bonitos, o projeto foi feito, implantado e 

teve ou se elegeu na mídia e nos parece que hoje a mídia preferencial do governo que está 

aí é a RBS, na RBS sem gastar um centavo a gente também conseguiu divulgação pelas 

boas prática, esse era o título que a Rádio Gaúcha usava para dar esse tipo de notícia que 

foi divulgado na semana inteira na Rádio Gaúcha como exemplo de boas práticas a 
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Farmácia Popular, então vejam bem Senhores, nós estamos falando de algum a coisa que 

não é tão novidade assim, talvez ela não tenha tido a publicidade que está tendo hoje, mas 

ela vinha sendo feita de forma coerente, distribuindo remédio todos os dias no horário de 

expediente normal sem retrabalho de cadastrar tudo de novo lá, eu estou sendo bastante 

coerente com o que eu estou falando aqui, não estou fazendo politicagem encima disso, eu 

só estou dizendo como acontecia, parabéns pela Primeira Dama por estar fazendo isso, não 

tem problema nenhum, gostaria também de subscrever o requerimento, se fosse possível, 

não sei se é gostaria de incluir nesses parabéns Vereador, citando por ordem de chegada 

dos pedidos o Vereador Ildo e o Vereador Josué. O Vereador Josué me pede também para 

avisar que ele volta atrás e retira. 

PRES. RAUL HERPICH: Nós vamos votar em separado. O requerimento nº 122/2016 

que congratula a Doutora Melissa Krindges. Os Vereadores que estiverem de acordo 

permaneçam como estão. Aprovado por todos os Vereadores. O requerimento nº 127/2016 

que congratula a Francis Somensi pelo primeiro lugar Prêmio Boas Práticas, promovido 

pela FAMURS. Os Vereadores que estiverem de acordo permaneçam como estão. 

Aprovado por todos os Vereadores presentes com a subscrição de todas as bancadas. Nesse 

momento eu vou convidar o Vereador Sedinei Catafesta que assume os trabalhos em 

função que temos um compromisso junto ao Rotary Clube preciso estar presente, 

representando a Câmara de Vereadores. 

1º VICE-PRES. SEDINEI CATAFESTA: Senhoras e Senhores. 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 Sedinei Catafesta, 

assumindo os trabalhos nesse momento, quero cumprimenta o Paulo, o Joelci, o Vini e 

também o Jean. Eu quero nesse momento encaminhar 4 requerimentos para a aprovação 

nessa Casa. Que seja encaminhado votos de congratulações as irmãs Alexandra e Ieda de 

Souza, sócios proprietários da Serrana Imobiliária pela passagem dos 38 anos de fundação 

comemorado no dia 1º de julho de 2016, peço que coloque em votação. 

1º VICE-PRES. SEDINEI CATAFESTA: Os Vereadores que estiverem de acordo 

permaneçam como estão. Aprovado por todos os Vereadores.  

VER. MARIA DA GLÓRIA MENEGOTTO: Que seja encaminhado votos de 

congratulações aos alunos do Colégio São Tiago, Leonardo Antônio Cerioli Gasperin e 

Cassiano José Sobierai premiados na Olimpíada de Matemática com as medalhas de prata 

e bronze respectivamente, eles participaram da edição de 2015, conquistando assim as 

medalhas. 

1º VICE-PRES. SEDINEI CATAFESTA: Os Vereadores que estiverem de acordo 

permaneçam como estão. Subscrito. Encaminhamento de votação Bancada do PMDB, 

requerimento nº 125/2016 em discussão, Vereadora Maristela com a palavra. 

VER. MARISTELA RODOLFO PESSIN: Senhor Presidente, só para registrar que nós 

temos o requerimento também, com relação a ele é o requerimento de nº 132/2016 ao 

Leonardo Antônio Cerioli Gasperin e Cassiano José Sobierai premiados na Olimpíada de 

Matemática com as medalhas de bronze e prata nacional. 

1º VICE-PRES. SEDINEI CATAFESTA: Vamos aprovar os dois requerimentos e 

aprovar os dois. Os Vereadores que estiverem de acordo permaneçam como estão. 

Aprovado por todos os Vereadores, o da Bancada do PMDB também. A palavra está à 
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disposição dos Senhores Vereadores, a palavra está com a Vereadora Maria da Glória 

Menegotto. 

VER. MARIA DA GLÓRIA MENEGOTTO: Que seja encaminhado votos de 

congratulações ao Senhor Sérgio Bisol e a Senhora Hermínia Maria Bisol proprietários da 

Loja Hermelu Calçados pela passagem dos 40 anos de fundação comemorados no dia 1º de 

julho. 

1º VICE-PRES. SEDINEI CATAFESTA: Os Vereadores que estiverem de acordo 

permaneçam como estão. Encaminhamento de votação Bancada do PMDB, Vereadora 

Maristela. 

VER. MARISTELA RODOLFO PESSIN: Senhor Presidente, da mesma forma, nós 

temos o requerimento de nº 123/2016 também para o Senhor Sérgio Bisol, Senhora 

Hermínia Maria Bisol e André Bisol, pela passagem dos 40 anos de fundação das Lojas 

Hermelu, pela bancada também. 

1º VICE-PRES. SEDINEI CATAFESTA: Os Vereadores que estiverem de acordo 

permaneçam como estão. Aprovado por todos os Vereadores, aprovado o requerimento da 

bancada do PMDB, subscrito pelo PP, aprovado o requerimento da Vereadora Maria da 

Glória Menegotto e subscrito por todas as bancadas. 

VER. MARIA DA GLÓRIA MENEGOTTO: Senhor Presidente, eu não estou 

entendendo nada, mas depois eu vou falar. Também quero que seja encaminhado votos de 

congratulações ao Senhor Ozílio Dal Pizzol pela passagem dos 44 anos de fundação dos 

Calçados L’Hombre comemorados dia 29/06. 

1º VICE-PRES. SEDINEI CATAFESTA: Os Vereadores que estiverem de acordo 

permaneçam como estão. Aprovado por todos os Vereadores e quando tem dois 

requerimentos com a mesma matéria, aprovasse os dois da mesma forma, só vai o ofício 

em anexo os dois requerimentos. 

VER. MARIA DA GLÓRIA MENEGOTTO: Se for o caso, nas próximas vezes eu 

subscrevo, porque não é necessário fazer dois requerimentos, não sei, a gente pode 

subscrever. 

1º VICE-PRES. SEDINEI CATAFESTA: Questão de ordem Vereador Arielson Arsego. 

VER. ARIELSON ARSEGO: Senhor Presidente, nós temos um horário até às 17 horas 

para encaminhamento de requerimentos, eu não sei quais são os requerimentos que a 

Vereadora Maria da Glória Menegotto apresentou, solicitou ou fez o protocolo. Nós da 

Bancada do PMDB fizemos um protocolo, inclusive tem um outro requerimento que era da 

Imobiliária Serrana e que na hora da votação nós não tínhamos ele em mãos aqui, mas nós 

temos o requerimento também e gostaríamos que fosse colocado também mesmo que foi 

votado antes, esse aqui não precisava ser nem lido também. Então todos os Vereadores, se 

tivesse um cada Vereador, pode ser colocado como autoria de todos os Vereadores, porque 

não fui eu que fiz esses aqui, apenas eu assinei com os Vereadores da bancada, mas nós 

não temos o conhecimento dos requerimentos em que a Vereadora Maria da Glória 

Menegotto ou qualquer um dos Vereadores fizeram, no caso eu estou citando a Vereadora 

Maria da Glória Menegotto porque foram três requerimentos que deram coincidência aqui, 

eu não tenho visto isso em quase nenhuma das Sessões e agora deu uma coincidência de 

três requerimentos darem a coincidência, se nós estamos subscrevendo e nós temos o 

requerimento também, foi protocolado e nós na hora de protocolar, inclusive um deles nós 

sabíamos, a nossa assessora de bancada foi lá e disse, já tem um requerimento desses, não 

interessa, nós temos o requerimento e protocola, nós vamos colocar em votação os 
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requerimentos que tiver de cada Vereador e nós temos direitos iguais a quem está lendo o 

primeiro requerimento. Obrigado Senhor Presidente. 

1º VICE-PRES. SEDINEI CATAFESTA: Vamos colocar em votação o requerimento da 

Serrana formulado pela Bancada do PMDB. Os Vereadores que estiverem de acordo 

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

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

Maria da Glória Menegotto. 

VER. MARIA DA GLÓRIA MENEGOTTO: Presidente. Eu acho que as coisas têm que 

ser mais fáceis, várias vezes a minha assessora está aqui, liguei para ela fazer um 

requerimento que eu iria assinar! “Ah não, mas já protocolaram”, eu venho aqui e 

subscrevo. Se todo o mundo vai fazer, temos 30 requerimentos, os 15 Vereadores querem 

fazer os mesmos requerimentos, aí vai ficar 450 requerimentos a mesma coisa. Então eu 

quero dizer assim Presidente; tem que ser feito uma pequena reunião para que a gente 

possa decidir, se todo o mundo pode fazer requerimento, eu acho que pode, agora se todo o 

mundo pode fazer, vai ficar realmente, daqui a pouco eu vou fazer muitos requerimentos 

então, eu já não fazia antes, não fazia, são os primeiros que eu faço, mas se for assim eu 

vou fazer porque eu acho que todo o mundo tem esse direito, eu acho que a subscrição é 

para que o primeiro que fizer o requerimento os demais subscrevem, pelo menos eu penso 

assim, se for diferente eu não sei Presidente, mas eu acho que nós temos que fazer uma 

reunião sobre isso se não a coisa não vai andar muito. Obrigado Senhor Presidente. 

1º VICE-PRES. SEDINEI CATAFESTA: Vamos seguir o Regimento Interno. Se tiver 

duplo requerimento protocolado, vota-se os mesmos aqui e vai um ofício da Casa em 

anexo os requerimentos aprovados. Se for da mesma matéria se vota da mesma forma, 

sejam 3 ou 5, não tem problema. A palavra está à disposição dos Senhores Vereadores, a 

palavra está com o Vereador Josué Paese Filho. 

VER. JOSUÉ PAESE FILHO: Obrigado Senhor Presidente. Se eu não me engano, antes 

de entrar no assunto, dois requerimentos duplos vamos dizer, me parece que está no 

Regimento Interno, não tenho certeza Vereadora Maria da Glória Menegotto, mas deve 

estar no Regimento Interno. Segundo ponto, eu quero aqui pedir escusas ao Vereador Ildo, 

mas se o Senhor olhar, hoje eu não mencionei o seu nome, se o Senhor procurar nas atas 

quando foi discutido esse projeto da farmácia, inúmeras vezes eu citei o teu nome, como eu 

não tinha mais tempo Vereador Lino, como a nossa Primeira Dama não é remunerada eu 

mudei o meu voto, porque eu não tenho vergonha de dizer uma coisa e depois voltar atrás 

para fazer a coisa certas. Então está resolvido e a Vereadora Maria da Glória Menegotto 

disse que daria 50.000 parabéns para a Francis da farmácia, eu dou nota 11 para ela, por ter 

colocado esse projeto em andamento. Senhor Presidente, eu tenho aqui dois requerimentos. 

Requerimento nº 118/2016. O Vereador signatário após ouvida a Casa requer a Vossa 

Excelência que seja enviado votos de congratulações aos Diretores do Grupo Feltrin, o 

Empresários Giancarlo Feltrin e Fabiano Feltrin pelos seus 35 anos de atividade 

empresarial, através desse reconhecimento os nossos cumprimentos a vocês, seu 

funcionários e colaboradores, nesses termos. O requerimento é de 27 de junho, gostaria que 

no Senhor colocasse em votação, parabéns Giancarlo que está aqui presente pelo sucesso, 

que Deus ilumine cada vez mais dentro do nosso município. 

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

118/2016. Os Vereadores que estiverem de acordo permaneçam como estão. Aprovado por 

todos os Senhores Vereadores e subscrito por todas as bancadas, parabéns Giancarlo e 
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todos os integrantes da Imobiliária Feltrin por todos os trabalhos feitos em nossa cidade, a 

gente sabe que mudou a cara de Farroupilha com os empreendimentos de vocês também. A 

palavra está com o Vereador João Reinaldo Arrosi. 

VER. JOÃO REINALDO ARROSI: Parabenizar o Grupo Feltrin e também aproveitando 

a oportunidade subscrever em nome da bancada. 

1º VICE-PRES. SEDINEI CATAFESTA: Então aprovado e subscrito por todas as 

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

VER. JOSUÉ PAESE FILHO: Obrigado Senhores Vereadores, Vereadoras pela 

aprovação do projeto. O requerimento nº 098/2016. O Vereador signatário após ouvida a 

Casa requer a Vossa Excelência que seja enviado votos de congratulações ao empresário 

Alexandre Grendene Bartelle pelo título Personalidade Competitividade Internacional do 

prêmio Exportação RS provido pela ADVB/RS em Londres, a atuação de Alexandre no 

comércio internacional também foi destacada pela Grã-Bretanha o empresário foi honrado 

pelo prêmio “ Personality Of The Year Awards”. Obrigado. 

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

098/2016. Os Vereadores que estiverem de acordo permaneçam como estão. Aprovado por 

todos os Senhores Vereadores e subscrito por todas as bancadas. A palavra está à 

disposição dos Senhores Vereadores, a palavra está com a Vereadora Maristela Rodolfo 

Pessin. 

VER. MARISTELA RODOLFO PESSIN: Senhor Presidente, demais presentes, uma 

saudação especial ao Gian Feltrin. Nós ouvimos nessa noite o Vereador Fabiano André 

Piccoli falando de emendas que vieram para Farroupilha, ouvi que tem a emenda do 

Deputado Mauro Pereira de R$ 97.500,00, mas não ouvi Vereador e nós recebemos a 

confirmação da do Deputado Giovani Feltes e agora então do Deputado Fogaça que nós 

recebemos a informação do Gabinete dele que vai ter um aporte de R$ 146.250,00 para 

investir em ações na área agrícola, confirmada pelo Ministério da Agricultura e que tem 

origem então através do atual Secretário da Fazenda e na época então Deputado Giovani 

Feltes, isso claro referente ao orçamento da União de 2015 e o Secretário pediu para que 

nós divulgássemos somente agora em função de ter a certeza de que essa emenda estaria 

garantida, então eu gostaria de ver com o Vereador Fabiano André Piccoli, para que 

pudesse confirmar isso de acordo com informações que nós temos, isso já estaria inclusive 

depositado esse valor. Senhor Presidente, gostaria também de colocar em votação dois 

requerimentos. O primeiro é o requerimento nº 130/2016 enviando votos de congratulações 

se assim os colegas Vereadores entenderem a Matíula Vitória Mugnol aluna da UCS pela 

conquista do 33º Prêmio UCS/Sul têxtil de moda, que com certeza orgulhou a toda a 

Comunidade de Farroupilha porque nós sabemos de quanto é disputado esse prêmio na 

área de moda na UCS, gostaria que fosse colocado em votação em nome da Bancada do 

PMDB.  

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

130/2016. Os Vereadores que estiverem de acordo permaneçam como estão. Aprovado por 

todos os Senhores Vereadores e subscrito pelas bancadas do PSB, PP e PSD. 

VER. MARISTELA RODOLFO PESSIN: O requerimento nº 131/2016 Senhor 

Presidente, colegas e demais presentes é congratulações referente a direção, professores, 

alunos, pais e colaboradores da Escola Nossa Senhora de Caravaggio pelos 28 anos de 

fundação e deve ter sido no dia mesmo que houveram as comemorações, na última sexta-

feira, tive a oportunidade de participar de uma das missas que foi realizada com as crenças, 
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escola e professores e realmente dizer que essa é mais uma escola do município que 

merece o reconhecimento e que tem com certeza o orgulho da Comunidade de Farroupilha 

em especial pelo trabalho que vem sendo realizado também nesse semestre. Solicito 

através da Diretora Marines Biondo Scussiatto, gostaria que fosse colocado em votação 

Senhor Presidente. 

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

131/2016. Os Vereadores que estiverem de acordo permaneçam como estão. Aprovado por 

todos os Senhores Vereadores e subscrito por todas as bancadas. 

VER. MARISTELA RODOLFO PESSIN: Era isso Senhor Presidente muito obrigado. 

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

Vereadores, a palavra está com o Vereador Leandro Somacal. 

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

nesse momento, colegas Vereadores, Vereadora Maristela e Vereadora Maria da Glória 

Menegotto, imprensa demais presentes nessa Casa, Joelci Parizotto, Gean, demais 

presentes e servidores da Casa. Senhor Presidente, primeiramente eu quero justificar a 

minha ausência nas duas Sessões na semana passada em função de um acidente familiar e 

por força maior eu realmente não tive condições de me apresentar nas duas Sessões. 

Agradeço a todos os Vereadores que de uma forma ou de outra demonstraram esforço, 

oração, carinho e atenção, eu estou muito grato a todos, a situação está se restabelecendo, 

felizmente ela saiu da UTI, ela está melhorando gradativamente, então eu agradeço 

realmente a todos pela compreensão, oração e energias positivas que recebi. Senhor 

Presidente, dando continuidade ao meu trabalho eu quero colocar em votação um 

requerimento nº 119/2016. O Vereador signatário requer a Vossa Excelência com a 

anuência dos demais colegas que seja enviado votos de congratulações a equipe masculina 

de Goalball da AFADEV pela medalha de prata e troféu no primeiro Parajak, realizado em 

Canoas que são jogos para desportivos nos dias 25 e 26 de junho, o time da AFADEV 

esteve representando o Município de Farroupilha com coragem e determinação. 

Aproveitando essa oportunidade o Vereador signatário solicita a vinda do Presidente da 

AFADEV, o Senhor Pablo Baretti se fosse possível a Casa convidá-lo para que venha 

explanar sobre a entidade, porque desse convite Senhor Presidente? Na verdade eu venho 

me debruçando sobre um assunto que é de extrema importância para a AFADEV a respeito 

do passe livre do qual eles utilizam, eu gostaria que ele compartilhasse com os demais 

colegas Vereadores sobre essa situação porque eu acho que poderíamos alterar algumas 

coisas nesse passe livre que ele não anda em concordância ao passe livre estadual, eles se 

deslocam com um tipo de situação no intermunicipal e outro tipo de situação no municipal, 

acho que nós poderíamos nos debruçar para tentar equalizar as duas situações para que eles 

andassem com a mesma carteira na intermunicipal e municipal, as empresas de ônibus 

dificultam um pouco essa situação deles, então eu acho que se ele viesse aqui explanar e 

distribuir, seguindo com a ideia que eu tenho de que nós unificamos e universalizamos a 

uma única carteira para a situação no âmbito municipal e intermunicipal seria bem mais 

interessante e favorável a eles, então Senhor Presidente peço que coloque em votação e 

juntamente gostaria que os demais colegas aceitassem a convocação do Senhor Pablo para 

que viesse para cá explanara conosco as dificuldades deles e junto nós acharmos uma saída 

para essa situação em que eles enfrentam Senhor Presidente. 

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

119/2016 e a vinda do Senhor Pablo. Os Vereadores que estiverem de acordo permaneçam 
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como estão. Aprovado por todos os Senhores Vereadores e subscrito por todas as 

bancadas. 

VER. LEANDRO SOMACAL: Obrigado Senhor Presidente, eu vou encerrar a minha 

fala. 

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

Vereadores, a palavra está com o Vereador Fabiano André Piccoli. 

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

Vereadora Maristela, depois me passa por gentileza se tem o número da emenda porque 

essas emendas que eu apresentei são as emprenhadas, então talvez essa do Deputado 

Fogaça não tenha sido empenhada ainda, por isso que não está na relação, mas eu busco a 

informação e passo na semana que vem. Eu queria aqui pedir escusas Vereador José Mário 

Bellaver porque eu recebi informação equivocada, na verdade foi aprovado pela Câmara e 

não foi encaminhado o projeto pelo Governo Municipal, cedo um aparte ao Vereador José 

Mário Bellaver. 

1º VICE-PRES. SEDINEI CATAFESTA: Um aparte ao Vereador José Mário Bellaver. 

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

presentes, aproveito a oportunidade para cumprimentar o Empresário Gean pelos 35 anos 

de sucesso, imprensa, funcionários da Casa e demais presentes. Realmente o que eu estava 

analisando e no ano de 2009 eu estava na Presidência eu teria que rever aquele projeto 

porque não tenho lembrança, mas eu tinha a nítida impressão que nós tínhamos sim votado 

favorável ao requerimento do Vereador Ildo, por isso que eu ia solicitar que o Senhor 

fizesse essa correção porque na verdade foi aprovado o requerimento naquela 

oportunidade, era só isso para poder realmente fazer jus ao que tinha sido apresentado 

nessa Casa em 2009 quando o Vereador Ildo assumiu uma cadeira no Legislativo naquela 

oportunidade, então foi aprovado e claro que depois teve o seu trâmite e qual o motivo não 

saberia te dizer, mas afinal dentro da Casa Legislativa foi aprovado esse requerimento, 

obrigado pelo aparte Vereador. 

VER: FABIANO ANDRÉ PICOLLI: Que bom que na Casa foi aprovado infelizmente 

não deu sequência no Executivo, mas fica registrada as minhas escusas pela informação 

equivocada. Queria parabenizar aqui os requerimentos propostos e o Gean que está 

presente nessa noite ao Grupo Feltrin que contribui com o desenvolvimento de 

Farroupilha, todas as empresas que contribuem no Grupo Feltrin a 35 anos trabalhando em 

Farroupilha e em outras regiões, vale o reconhecimento dessa Casa. Era isso Senhor 

Presidente muito obrigado. 

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

Vereadores, a palavra está com o Vereador Ildo Dal Sóglio. 

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

Vereadoras. Só ressaltar que é interessante porque quando a gente dá ou recebe uma 

informação a gente não pode dizer: “recebi uma informação equivocada”, de repente as 

pessoas não se entenderam porque fui eu que dei a informação para o Vereador Fabiano 

André Piccoli, só que como ele diz que fui eu que dei a informação equivocada, pode ser 

que ele também se equivocou e errou na informação também, porque eu jamais poderia 

errar, uma vez que o projeto é meu, eu tenho a data, 09 de maio de 2009, então é difícil 

também, a gente tem que ter humildade de vez enquanto também, não querer acertar todas. 

1º VICE-PRES. SEDINEI CATAFESTA: Se nenhum Vereador mais quiser fazer o uso 

da palavra, eu deixo protocolado o requerimento nº 129/2016 para que possa ser votado na 
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semana que vem, se os Vereadores quiserem dar uma analisada. Nada mais a ser tratado 

nessa noite, agradeço a presença de todos declaro encerrados os trabalhos da presente 

Sessão Ordinária. Boa noite a todos. 
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Vereador Presidente 
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