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SESSÃO ORDINÁRIA 

 

Presidência: Sr. Raul Herpich 

 

Às 18:00 horas, o Senhor Presidente, Prefeito Raul Herpich, assume a direção dos 

trabalhos. Presentes os Vereadores: Arielson Arsego, Fabiano André Piccoli, Ildo Dal 

Soglio, João Reinaldo Arrosi, José Mário Bellaver, Josué Paese Filho, Juvelino Angelo 

De Bortoli, Juelci de Souza, Lino Ambrósio Troes, Maria da Glória Menegotto, 

Maristela Rodolfo Pessin, Paulo Roberto Dalsochio, Raul Herpich, Rudmar Elbio da 

Silva e Sedinei Catafesta. 

 

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

presente Sessão Ordinária. Solicito ao Vereador Paulo Roberto Dalsochio, Segundo 

Secretário, para que proceda o Expediente da Secretaria. 

 

EXPEDIENTE 

 

2º SEC. PAULO ROBERTO DALSOCHIO: Boa noite Senhor Presidente, Senhores 

Vereadores. Recebemos o seguinte expediente: 

-Of 511/2016 – DAER – Farroupilha, 29 de agosto de 2016. Responde o Requerimento 

161/2016- Em vista do pedido de transferência da localização das lombadas eletrônicas, 

estabelecidas no perímetro urbano no município de Farroupilha, informamos que 

procedemos com a abertura do expediente 16/0435-0024849-5. Esse expediente será 

analisado pela Superintendência de Monitoramento de Trânsito (SMT), localizada no 

município de Porto Alegre. Contatos: Carlos Miranda Pagnoncelli (51-3210-5273) 

pagnoncelli@daer.rs.gov.br. Também poderá ser realizado contato com o Diretor de 

Operações Rodoviárias Eng. Rogério Brasil Uberti. Salientamos a importância de ter 

sempre em mãos, o número do expediente fornecido, para tratar deste assunto, em qualquer 

esfera dentro do DAER.  

- Faculdade CNEC Farroupilha- 25 de agosto de 2016. Agradece pelos votos de 

congratulações enviado pela Casa por requerimento da Vereadora Maria da Glória 

Menegotto. Eram esses os Expedientes da Secretaria Senhor Presidente. 

PRES. RAUL HERPICH: Muito obrigado Vereador Paulo Roberto Dalsochio. Passamos 

o espaço destinado ao Grande Expediente. 

 

GRANDE EXPEDIENTE 

 

PRES. RAUL HERPICH: Convido o Partido da REDE Sustentabilidade, para que faça 

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 uso da Tribuna. Abre 

mão do espaço. Convido o Partido dos Trabalhadores – PT, para que faça uso da Tribuna. 

Abre mão do espaço. Passamos o espaço destinado ao Pequeno Expediente. 
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PEQUENO EXPEDIENTE 

 

PRES. RAUL HERPICH: A palavra está à disposição dos Senhores Vereadores. 

Senhores Vereadores, eu vou alterar um pouco o protocolo, mas gostaria de informar que 

nós tivemos recentemente nas Olimpíadas, um jogador com medalha de ouro, que nasceu 

em Farroupilha, não é farroupilhense, mas nasceu e foi registrado aqui. O nome dele é Éder 

Carbonera. Eu havia feito um requerimento para congratulações, o PMDB e a REDE 

Sustentabilidade também haviam encaminhado isso. Portanto, eu tomei a liberdade de hoje, 

nesta reunião, nós formularmos um convite para que ele venha a esta Casa, em nome da 

Casa, não em nome do Vereador “A, B ou C”, mas em nome de todos, pois acho que é 

muito importante, ele foi medalhista de ouro e nasceu aqui em Farroupilha. Eu peço um 

pouco de agilidade, pois eu vejo aqui, que tem 4 Vereadores que não irão concorrer para o 

ano que vem, os outros 10, não sei se irão se eleger, porque de repente muda tudo. 

Portanto, eu acho que quanto mais rápido nós fizermos esse requerimento, melhor, se 

vocês aprovarem, a gente já faz isso. Éder Carbonera, ele nasceu no Hospital Cibele e foi 

medalhista de ouro no voleibol. Então, nós vamos começar a encaminhar a aprovação de 

vocês, está aprovado? Ok, obrigado Vereadores, então amanhã a gente vai fazer esse 

posicionamento. Outra coisa, eu tive hoje à tarde, às 14 horas, uma reunião no Corpo de 

Bombeiros, fui convidado para apresentarem o novo uniforme, estava o Comandante Geral 

da região, mas o objetivo é o seguinte, eu até me surpreendi, tem 219 projetos que faltam 

fazer a primeira verificação no Corpo de Bombeiros e 154 que já estão em andamento, 

faltam alguns documentos ou algo assim, então são quase 370 pessoas. Hoje, foram 

convocados 10 oficiais, pessoas do ramo, das Regiões de Porto Alegre, Caxias do Sul e 

Flores da Cunha, para um mutirão, pois eles querem ver se até sexta-feira, despacham 

todos os projetos. Tem 12 pessoas trabalhando de hoje até sexta-feira, 10 de outras 

corporações e 2 de Farroupilha, eles querem ver se até sexta-feira limpam uma pauta, pois 

são muitas coisas que estão pendentes. É até uma surpresa a gente ver isso, porque são 300 

novos investimentos para o município, alterações ou abertura de novas empresas ou 

microempresas, mas realmente foi algo que impressionou, 219 sem análise e 154 que já 

foram analisados e estão pedindo a documentação, então eles querem ver se até sexta-feira 

eles zeram esse passivo de projetos que estão lá no Corpo de Bombeiros. Eu acredito que 

foi algo muito importante e também levei hoje o ofício da Vereadora Maria da Glória 

Menegotto, da Sessão Solene do dia 26 de setembro, ficaram muito agradecidos, o 

Comandante Bento, estavam todos lá e querem fazer uma festa muito bonita pela 

homenagem que a Câmara de Vereadores quer fazer para eles. Portanto, eram esses os 

meus recados desta noite. A palavra continua à disposição dos Senhores Vereadores. Com 

a palavra, Vereador Sedinei Catafesta. 

VER. SEDINEI CATAFESTA: Senhor Presidente, eu concordo com as colocações de 

Vossa Excelência, tem meu total apoio e muito justa a homenagem que esta Casa possa 

fazer a este farroupilhense. Eu tenho o requerimento n° 167/2016, que é para a Secretaria 

do Meio Ambiente, para ver a possibilidade da colocação de um container na Rua Aurora 

Tartarotti, Bairro Monte Verde, esquina com a Rua Josué Valandro, para que a Secretaria 

de Obras veja a possibilidade de melhorias na Rua Honório Pandolfo, esquina com a Rua 

Lourdes Guerra, Bairro Imigrante, faz tempo e essa rua precisa ser meio que aberta, Senhor 

Presidente, pois ela não tem acesso a outra quadra, porque tem a condição de 
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trafegabilidade impedida pelas condições da rua. E para que a RGE veja a possibilidade da 

substituição do poste na Rua Luiz Sebben n° 180, Bairro Imigrante, porque está caindo 

este poste e as pessoas vieram lá no meu apartamento bater na porta para ver se há a 

possibilidade de fazer a substituição deste equipamento da RGE. Outro também, é para que 

a Secretaria de Obras veja a possibilidade de ser colocado um abrigo de ônibus na Rua 

Caetano Grendene, Bairro Centenário, próximo ao n° 178, este eu não tinha conhecimento, 

mas deve ter vindo até o meu gabinete. Senhor Presidente, essas são os 4 requerimentos, 

para que Vossa Excelência possa colocar em votação e encaminhar a Secretaria 

competente. Obrigado. 

PRES. RAUL HERPICH: Obrigado Vereador Sedinei Catafesta. Colocamos em votação 

o requerimento n° 164, n° 165, n° 166 e n° 167/2016, de autoria do Vereador Sedinei 

Catafesta. Os Vereadores que estiverem de acordo permaneçam como estão. 

Encaminhamento de votação ao Vereador Josué Paese Filho. 

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

Vereadores, demais presentes. Eu voto favorável aos 4 requerimentos do Vereador Sedinei 

Catafesta, mas só para dizer que eu concordo plenamente com o requerimento n° 

167/2016, onde no Monte Verde perto dos containers, mas o que está acontecendo, não 

lembro o nome da rua, inclusive já passei para a nossa assessora fazer o requerimento da 

semana que vem. No Bairro São José, por exemplo, retiraram a 4 meses os containers para 

uma reforma e ainda não colocaram de volta, então eu concordo com o seu requerimento e 

quero dizer que eles estão retirando para arrumar e não estão devolvendo para a 

comunidade, o pessoal está jogando o lixo, praticamente correndo atrás do caminhão para 

não deixar nas ruas e a gente sabe que no Bairro São José tem ruas estreitas e não tem 

como colocar o lixo na rua, não tem lixeiras, só os containers mesmo, mas eu voto 

favorável aos requerimentos. Obrigado. 

PRES. RAUL HERPICH: Obrigado Vereador Josué Paese Filho. Mais algum 

encaminhamento? Encaminhamento a Vereadora Maria da Glória Menegotto. 

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

Eu também vou usar a palavra para colocar um encaminhamento em votação e quero dizer 

que a gente quer substabelecer, se o oponente me oportunizar, porque realmente essa 

substituição de postes, já deveria ter acontecido, pois nós aprovamos aqui um projeto e eu 

acho que virou Lei para que possam ser substituídos todos os postes de madeira, então é o 

requerimento nº 166 e o nº 164/2016 também. Agora nós vamos ter com essa nova 

licitação que tem nas empresas de ônibus em Farroupilha, eu acho que vai ter que dar uma 

olhada e ver todos os abrigos de ônibus de Farroupilha, não somente esse, acho que deve 

estar no bojo dessas estações para que a gente possa fazer uns abrigos mais viáveis para a 

população. Obrigado e solicito que seja colocado em votação. 

PRES. RAUL HERPICH: Obrigado Vereadora Maria da Glória Menegotto. Colocamos 

novamente em votação o requerimento nº 164, n° 165, n° 166 e n° 167/2016 de autoria do 

Vereador Sedinei Catafesta. Os Vereadores que estiverem de acordo permaneçam como 

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

Senhores Vereadores. Com a palavra, Vereadora Maristela Rodolfo Pessin. 

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

demais presentes. Na verdade, Senhor Presidente, é só uma dúvida com relação à nossa 

próxima Sessão que vai ser a Sessão em homenagem a Semana da Pátria, se não me falha a 

memória no ano passado foi feito um acordo, onde falou só o Presidente dessa Casa nessa 
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Sessão Solene, então eu só gostaria de saber, até porque senão acaba se tornando 

repetitivo, eu só gostaria de saber se na nossa Sessão na próxima semana vai ser dessa 

forma ou se cada bancada vai prestar a sua homenagem. Era isso. Obrigado Senhor 

Presidente. 

PRES. RAUL HERPICH: Nós vamos fazer novamente conforme foi no ano passado. Eu 

deixo a oportunidade para 4 Vereadores que não vão mais concorrer, Vereador Juvelino 

Ângelo De Bortoli, Vereador João Reinaldo Arrosi, Vereador Paulo Roberto Dalsochio e 

Vereador Lino Ambrósio Troes, então eu vou dar a oportunidade para quem quiser, eu 

sugiro que o Vereador Lino Ambrósio Troes fale em nome da Câmara de Vereadores. Veja 

bem, Vereadora Maria da Glória Menegotto, no ano passado foi feito isso, por isso que a 

Vereadora Maristela está sugerindo isso, porque na Semana da Pátria do ano passado, 

somente o Presidente Vandré Fardin falou em nome de todos os Vereadores, é isso que ela 

está sugerindo, que seja feito que nem no ano passado, na Semana Farroupilha não, aí fala 

um Vereador por bancada, normal. Então para segunda-feira que é a Semana Farroupilha, 

fica combinado assim. Encaminhamento Vereador Josué Paese Filho. 

VER. JOSUÉ PAESE FILHO: Se o Senhor como Presidente dessa Casa abre mão e dá a 

oportunidade para os Vereadores que não estão mais concorrendo, Vereador Juvelino 

Ângelo De Bortoli, Vereador João Reinaldo Arrosi, Vereador Paulo Roberto Dalsochio e 

Vereador Lino Ambrósio Troes, eu aprovo a ideia. 

PRES. RAUL HERPICH: Eu quero deixar a oportunidade para um dos 4 Vereadores que 

não vão concorrer. Então com a concordância de todos, o Vereador Lino Ambrósio Troes 

falará em nome de todos os Vereadores na Sessão Solene da Semana da Pátria como foi 

feito no ano passado. Então no dia 14 de setembro, que é a Semana Farroupilha tudo 

normal, um Vereador de cada bancada se manifestará. Nada mais a ser tratado nessa noite 

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

 

 

 

 

 

 

Raul Herpich 

Vereador Presidente 

 

 

 

 

Ildo Dal Sóglio 

Vereador 1º Secretário 
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