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SESSÃO SOLENE 

 

Presidência: Sr. Raul Herpich 

 

Às 18:30 horas, o Senhor Presidente, Vereador Raul Herpich, assume a direção dos 

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

Soglio, João Reinaldo Arrosi, José Mário Bellaver, 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 e Sedinei Catafesta. 

 

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

presente Sessão Solene Comemorativo ao sexagésimo aniversário de instalação do Corpo 

de Bombeiros Militar do Rio Grande do Sul em Farroupilha. Inicialmente, a Câmara de 

Vereadores de Farroupilha agradece a presença de todos e saúda as autoridades aqui 

presentes, militares, civis, entidades de classe, imprensa, senhoras e senhores. Convidamos 

para fazerem parte da Mesa o Excelentíssimo Prefeito Municipal Senhor Claiton 

Gonçalves. O Comandante do 5º Batalhão de Bombeiros Militar do Rio grande do Sul 

Tenente Coronel Cleber Valinodo Pereira e o Comandante do Corpo de Bombeiros Militar 

de Farroupilha 1º Tenente Ailton Borges Bom. Em sinal de respeito, convido a todos para 

ouvirmos o Hino Nacional Brasileiro. (Execução do Hino nacional Brasileiro). Como é de 

costume, no mês de setembro, em todas as Sessões, há a leitura de um trecho da Bíblia. 

Convido o Vereador José Mário Bellaver para que proceda com a leitura de um trecho da 

Bíblia. 

VER. JOSÉ MÁRIO BELLAVER: Leitura do Livro do Provérbio. Capítulo 13:1-6. “O 

filho sábio ouve a doutrina do seu pai, o que, porém, é mafador, não faz caso quando é 

repreendido. O homem será saciado de bens pelo fruto da sua boca, porém a alma dos 

prevaricadores é cheia de iniquidade. Aquele que guarda a sua boca, guarda a sua alma, 

porém, o que em considerado do falar, sentirá males. O preguiçoso quer e não quer mais, a 

alma dos que trabalham, engordará. O justo detestará a palavra mentirosa, porém, o ímpio 

confunde e será confundido. A justiça guarda o íntegro, o homem, porém, a impunidade 

arruína o pecador. Amém”. 

PRES. RAUL HERPICH: Queremos saudar as presenças do Major Sandro Carlos 

Gonçalves da Silva, Comandante da 2ª Companhia de Bombeiros Militar e o Major 

Ederson de Albuquerque Cunha, Subcomandante do 5º Batalhão de Bombeiros da Serra. 

Informo aos presentes que farão o uso da tribuna nessa noite, a Vereadora Maria da Glória 

Menegotto, autora desta homenagem, em nome do Poder Legislativo, o Tenente Ailton 

Borges Bom, representando o Corpo de Bombeiros Militar de Farroupilha, o Comandante 

do 5º Batalhão de Bombeiros Militar Tenente Coronel Cleber Valinodo Pereira e o nosso 

Prefeito Claiton Gonçalves. Em 24 de setembro de 1956, por convênio assinado entre o 

Estado do Rio Grande do Sul e a Prefeitura Municipal de Farroupilha, foi instalada a 

Estação de Bombeiros nesta cidade, encontrava-se no Comando do Corpo de Bombeiros o 

Major Cesário Lorandi Filho e tendo como Prefeito Municipal o Senhor Giacomo 

Valentim Luchese. Sendo seu 1º Comandante, o 2º Sargento Bombeiro Militar Wilson 

Sandoval. A Estação era composta por uma viatura Auto Bomba prefixo 057 e uma 

Guarnição formada por 03 cabos e 08 soldados. Conta atualmente com um efetivo de 14 

Servidores Militares Estaduais em atividade operacional, 03 caminhões de combate a 
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incêndio, 01 viaturas de resgate e 03 viaturas administrativas. Atuando diariamente nas 

atividades de salvamento, resgate, buscas, prevenção e combate a incêndios, o Corpo de 

Bombeiros de Farroupilha, atua preservando e protegendo a vidas das pessoas em 

edificações e áreas de risco, acidentes de trânsito, acidentes de trabalho, vendavais, 

deslizamentos de terras, inundações e socorros públicos. Atua diretamente na área de 

defesa civil, em conjunto com os órgãos públicos, estabelecendo um conjunto de medidas 

eficientes de prevenção, socorros, restabelecendo a normalidade, bem como reduzindo 

danos ao meio ambiente e ao patrimônio. Em cumprimento a nova Legislação de 

prevenção de incêndios, o Corpo de Bombeiros tem atuado de forma intensa em conjunto 

com os órgãos públicos, empresários e CREA, na elaboração e execução de plano de 

prevenção contra incêndios. É de interesse público geral, difuso e coletivo, a manutenção 

de sadia condição de vida e segurança. Para isto, deve ter o homem, ambiente de segurança 

adequado, que não agrida seu bem-estar, permitindo seu descanso, lazer e trabalho em 

ambiente seguro contra riscos de incêndios. Também as pessoas que residem nas 

proximidades dos estabelecimentos comerciais, industriais e de serviço e dos prédios multi 

familiares, merecem proteção contra incêndios, pois o risco do vizinho pode, facilmente, 

atingi-las, sem que tenha colaborado, de nenhuma forma, para tanto. Atualmente, está no 

Comando do Corpo de Bombeiros de Farroupilha, desde 12 de julho 2013, o 1º Tenente 

Ailton Borges Bom. Convido a todos para assistirmos ao vídeo institucional do Corpo de 

Bombeiros. (Execução do vídeo institucional Corpo de Bombeiros). Convido para que faça 

uso da Tribuna em nome do Poder Legislativo Municipal, a Vereadora Maria da Glória 

Menegotto, autora da proposição desta Sessão Solene, pelo tempo regimental de 15 

minutos. 

VER. MARIA DA GLÓRIA MENEGOTTO: Boa noite Senhoras e Senhores. Quero 

cumprimentar o nosso Prefeito Municipal Doutor Claiton Gonçalves, cumprimento o 

Presidente do Legislativo Raul Herpich, o Comandante do 5º Batalhão de Bombeiros 

Militar do Rio Grande do Sul Tenente Coronel Cleber Valinodo Pereira e o Comandante 

do Corpo de Bombeiros Militar de Farroupilha 1º Tenente Ailton Borges Bom. 

Cumprimento os Vereadores, a Vereadora Maristela Rodolfo Pessin, quero cumprimentar 

também o Delegado de Polícia Rodrigo Morale, toda a Defesa Civil, é uma alegria muito 

grande tê-los aqui, a gente sabe do trabalho de vocês. Cumprimento também os Lions e o 

Rotarys da nossa cidade. O José Adamoli que está aqui, Secretário do Prefeito e Chefe de 

Gabinete, todo o pelotão de ativos e inativos aqui presentes, Senhoras e Senhores. Para 

mim, é uma grande satisfação estar nesse momento na Tribuna desta casa do povo que tem 

todo um preparo especial para fazer essa homenagem ao trabalho e dedicação, aqueles que 

se preocupam, cuidam e fazem a diferença com um trabalho tão importante em nossa 

cidade, os nossos queridos Bombeiros. No ano do sexagésimo aniversário de atividades na 

Cidade de Farroupilha, o 3º Pelotão de Bombeiros Militares está aqui para receber esse 

merecido tributo. Fazer uma homenagem a esses homens não pode ser nada morno e sim 

quente, assim como a maior luta que eles desbravam diariamente, pois quando falamos de 

bombeiros, o que vem à mente são incêndios. Mas engana-se, quem acredita que essa seja 

a única função deles, apagar incêndios. Diversas são as suas funções, muitas complexas 

exigindo alto grau de atenção, cuidado e proteção. Muitas vezes o sucesso tem um preço 

alto, onde precisamos lembrar que o trabalho deles começa onde mais ninguém pode atuar 

e termina da mesma forma. Eu explico: os atendimentos à acidentes automotivos, acidentes 

químicos, afogamentos, ameaça de bomba, captura de animais em risco, desabamento de 
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estruturas, deslizamentos de terra, derramamento de combustível, explosões, inundações, 

rompimento de tubulações, ruptura de barragens, vazamentos de gás, entre tantos outros, 

são funções reservadas a esses homens. Eu acredito que todos os presentes, nesse momento 

lembraram de algum fato que ocorreu com vocês, com algum parente ou que assistiram na 

mídia e que marcou muito pelo desfecho que teve. Nós sabemos que o maior esforço destes 

homens é chegar ao local da ocorrência o mais rápido possível e salvar quem está em risco. 

O tempo estimado para isso é de mais ou menos 7 minutos, dentro do perímetro urbano e 

de 12 a 14 minutos na área rural. Mas como tudo na vida começa, um dia termina, também 

cabe a eles, as piores notícias quando a fatalidade é a realidade que se apresenta. Sendo os 

primeiros a prestarem atendimento, dependendo do grau de dificuldade, eles também se 

colocam em risco e muitos já tiveram suas vidas ceifadas. Nós não podemos esquecê-los e 

quero registrar através dessas palavras, o quanto esses queridos bombeiros merecem a 

mesma atenção que todos que estão aqui presentes, aqueles que se foram, merecem essa 

atenção. O nosso muito obrigado aos que não estão mais entre nós, mas que fizeram um 

trabalho maravilhoso. A vida segue e a história desse pelotão é feita de muitas lembranças. 

Se nós tivéssemos mais tempo para compartilhar, eu acredito que todos ficariam 

emocionados com o que eles têm para contar. Sim, tem muitas tristezas, mas tem fatos 

pitorescos, como alguns que tivemos o prazer de ouvir do Senhor Gedi Marquês Soares, 

que nos contou, sobre o acidente que atenderam duas pessoas, acreditando que uma estava 

falecida e outro com os sinais vitais fracos. Decidiram então, colocar o que acreditavam 

estar vivo dentro da viatura e o falecido, foi em cima do caminhão (era um costume esse 

tipo de transporte para esses casos). Quando chegaram ao Hospital Cibelli, verificaram que 

o que estava no caminhão, tinha ido a óbito e o que ficou amarrado em cima do caminhão, 

estava vivo. Fatos tristes também precisam ser relatados, como o casal que se acidentou no 

trevo Santa Rita. O que tem esse fato de importante? O pelotão estava solicitando ao 

estado, uma ferramenta que é usada para abrir ferro e não conseguiam esse retorno, até que 

um casal se acidentou. Ambos estavam vivos quando os bombeiros chegaram, mas 

precisavam da ferramenta, uns desencarcerados. Devido à falta do instrumento e a demora 

para o 5º Batalhão de Bombeiros Militares de Caxias do Sul, se deslocarem trazendo o 

instrumento, o casal foi a óbito no local. Uma semana depois, o estado enviou a 

ferramenta. Vocês pensam que isso não acontece? A gente pede, pede e não vem, aí 

quando chega não adianta mais, alguém já foi. Eu contei isso a vocês para entenderem que 

quando o Corpo de Bombeiros foi fundado em 24.09.1956, onde o primeiro comandante 

desta corporação foi o Senhor sempre eterno Vilson Sandoval, que não está mais entre nós, 

mas sempre foi lembrado, hoje aqui representado por sua esposa e seu filho Carlos 

Sandoval, o pelotão estava instalado no prédio na Rua 13 de Maio, onde hoje temos o 

posto de saúde. O maior problema que eles enfrentavam é que possuíam efetivo e não 

tinham material, hoje eles têm material, mas, não tem efetivo. Anteriormente, tinham 9 

bombeiros de plantão e 1 caminhão, hoje são 4 bombeiros de plantão, com a cidade tendo 

70 mil habitantes, sendo um total de 14 servidores militares estaduais, 3 caminhões num 

total de 18 mil litros de água, 01 viatura de resgate e 03 viaturas administrativas. Também 

a visão de trabalho mudou. Anteriormente, o batalhão trabalhava no combate as 

ocorrências, hoje o foco principal é na prevenção as ocorrências. Em virtude disso, as 

tarefas com controle de PPCI (plano de prevenção contra incêndios) sobrecarregou os 

afazeres desses profissionais em função da grande demanda e Farroupilha não é a única 

cidade atendida pelo 3º Pelotão, mas também Alto Feliz, Feliz, Nova Roma e São 
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Vendelino. A gente só reclama, mas não sabemos que eles também atendem outras 

cidades. Esses destemíveis bombeiros, contam hoje com agentes voluntários de defesa 

civil, vinculado ao Corpo de Bombeiros, apoiando as atividades do pelotão em um trabalho 

totalmente voluntário com formação diferenciada, treinada pelo próprio pelotão. Esses 

homens e mulheres, estão sob o comando do Presidente dos agentes voluntários de defesa, 

o Senhor José Henrique Magagnin. Parabéns a ele. Como eu citei anteriormente, o 

primeiro prédio foi lá na 13 de maio e o segundo, para que todos saibam, levou anos para 

ser construído, ficando pronto em 1975. Como curiosidade, nas horas de folgas, os 

bombeiros iam auxiliar na construção do novo posto. Para lá levaram o querido e 

carinhosamente chamado de Flechinha, o caminhão F-600 Ford V8, esse V8 é bom, eu tive 

um Mustang V8, que dividiu a garagem com o novo caminhão no novo prédio. Para dar 

continuidade a essa parte da homenagem, quero citar todos os integrantes do pelotão, que 

hoje participam das comemorações de 60 anos, e são eles: Comandante 1º Tenente Ailton 

Borges Bom, 1º Sargento Alberto de Andrade Lima, 1º Sargento Julio Cristiano Santos da 

Rosa, 2º Sargento José Luiz Stradiotti. Os Soldados: Anderson De Lima Dutra, Everaldo 

Vaz de Oliveira, Fernando Araújo Borges, Ede Nilson Meirelles Carvalho, Ewerton 

Silveira de Bitencourt, Alfeu Daniel Machado da Silva, Pablo Guerra Maria, William Lusa 

da Silva, Vanderlan Morais Andrade, Leonardo Fenalti Leal, Marcelo Ferreira Cavalheiro. 

Também quero parabenizar o Senhor Otacílio Fagundes Barbosa, esse grande homem que 

está aqui presente nesta noite com a sua esposa e o seu filho Barbosinha, sendo ele o 

último integrante do primeiro grupo do Corpo de Bombeiros. O Barbosa merece toda a 

nossa dedicação, muitas vezes a gente esquece desse guerreiro, esse grande homem, esse 

homem que quando a gente fala, dá vontade de sair correndo e abraçar ele, eu peço uma 

salva de palmas para ele. Imaginamos tudo o que esse homem fez por nós, o trabalho que 

ele desenvolveu, imaginamos, Senhor Prefeito, naquela época que não tinham todos esses 

recursos, esses bravos homens trabalhando e ele está aqui conosco, graças à Deus e eu 

desejo, Senhor Barbosa, que você esteja conosco por muitos anos, com a sua esposa e o 

seu filho Barbosinha, que seguiu os passos do pai e fez formação para bombeiro 

voluntário, mas atualmente não está exercendo o cargo, tomara que um dia ele consiga 

exercer esse cargo tão lindo e brilhante igual ao pai. Tenha orgulho do seu pai, Barbosinha, 

tenha orgulho do exemplo que ele dá, esses exemplos nós temos que seguir, eu, Glória 

Menegotto, sigo o exemplo dos mais velhos, não que eu seja novinha, pois eu já tenho 59 

anos, mas eu segui o exemplo da minha mãezinha, até hoje eu falo dela, porque eu me 

tornei o que sou, porque a gente lembra dos nossos pais e eu vejo que o nosso Prefeito 

também faz isso, segue o exemplo do pai dele. Parabéns Prefeito. Assim o como Senhor 

Gedi Moraes Soares, que também tem o seu filho, o Robson que já fez parte do pelotão, 

mas hoje ambos, o Barbosinha e o Gedi, estão aposentados. Eu lembro, Gedi, do acidente 

que teve com você lá no Valentini, eu lembro que cheguei lá naquele momento do acidente 

e graças à Deus o Senhor está aqui, tantos outros acidentes no mesmo local e não puderam 

se salvar, exemplo, não lembro se era Facchini o sobrenome, mas eles moravam ali perto 

onde era o Colégio São Tiago, se foi toda a família e o Senhor teve um acidente no mesmo 

local. Portanto, eu quero dizer que o meu carinho pelo Senhor é especial também, todos 

aqui presentes são especiais e certamente teriam e tem muitas histórias para nos contar e 

merecem todo nosso carinho. Vocês são muito especiais. Obrigado. 

PRES. RAUL HERPICH: Concedo um aparte regimental de 3 minutos a Bancada do 

PDT. Com a palavra, Vereador Lino Ambrósio Troes. 
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VER. LINO AMBRÓSIO TROES: Excelentíssimo Senhor Presidente Raul Herpich, 

Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal Claiton Gonçalves, Excelentíssimos Senhores 

Secretários Municipais presentes na pessoa do José Adamoli, quero saudar os demais 

colegas Vereadores e Vereadoras, quero saudar os Presidentes de Partidos Políticos, 

eventualmente presentes, suplentes de Vereadores, imprensa. Senhores membros dessa 

corporação importante do Corpo de Bombeiros, fazem parte de uma estrutura da nossa 

comunidade. Quero saudar o Delegado Rodrigo Morale, os policiais militares presentes, o 

representante da Defesa Civil, Senhoras e Senhores. Vereadora Maria da Glória 

Menegotto, lembraste dos Bombeiros no momento em que não precisamos deles, isso é 

muito importante, normalmente, nós lembramos deles nos momentos de dificuldades, de 

pavor, momento em que estamos em situações de emergência, aí lembramos dos 

Bombeiros. A Senhora está lembrando em um momento que é de alegria e comemoração e 

por isso eu quero cumprimentá-los nessa oportunidade, representando o Partido 

Democrático Trabalhista nesta homenagem aos Bombeiros. No nosso dia a dia, Vereadora 

Maria da Glória Menegotto, nós circulamos pela cidade, somos uma comunidade de 

praticamente 70 mil habitantes e a sociedade tem os seus mecanismos de organização, nós 

vivemos em um estado democrático onde temos uma série de instituições e os Bombeiros 

fazem parte dessa organização, onde nós precisamos ter alguém para um determinado 

controle dessas questões de incêndios e também na emergência, os Bombeiros estando 

presentes, nas horas mais difíceis e conturbadas da nossa vida. Portanto, eu quero dizer, em 

nome do PDT, meus cumprimentos pela corporação, pelos 60 anos de atividade, meus 

cumprimentos pelo trabalho de cada um a cada dia, é de relevante importância, mesmo que 

alguns não vejam o trabalho dos Senhores, aquele trabalho que é a elevação de um 

monumento, de uma obra-prima ou de uma obra de arte, aquele vosso trabalho de 

formiguinha do dia a dia, desculpe comparar dessa forma, ele é de uma forma fundamental, 

porque é a partir dele que a nossa sociedade organizada terá a sua organização mantida, 

elaborada e construída. Vereadora Maria da Glória Menegotto, parabéns, quero dar os 

parabéns também ao Corpo de Bombeiros e a todos aqueles que se envolvem neste 

mecanismo de defesa da nossa sociedade através da atividade dos Bombeiros e da Defesa 

Civil que não tem medido esforços para que a nossa sociedade possa ter em cada um dos 

Senhores, aquela mão amiga na hora que mais precisa. Obrigado Senhor Presidente. 

PRES. RAUL HERPICH: Obrigado Vereador Lino Ambrósio Troes. Concedo um aparte 

a Bancada do PMDB. Com a palavra, Vereador João Reinaldo Arrosi. 

VER. JOÃO REINALDO ARROSI: Senhor Presidente Raul Herpich, Senhor Prefeito 

Municipal, Senhores Vereadores, convidados desta noite, imprensa, aos meus colegas, aos 

quais eu agradeço a oportunidade de estar falando em nome da Bancada do PMDB, citando 

eles nominalmente: o José Mário Bellaver, a Maristela Rodolfo Pessin, o Arielson Arsego, 

o Juvelino Ângelo de Bortoli. Essa é uma noite muito especial para esta Casa e para toda a 

comunidade farroupilhense, uma noite que certamente vai ficar na história deste Poder. 

Uma saudação especial ao Comandante Ailton e todos os comandados e homenageados 

desta noite, o Coronel Adriano, me permita assim chamá-lo, Comandante Geral do Corpo 

de Bombeiros do Rio Grande do Sul, Tenente Coronel Cleber, Major Sandro, Major 

Ederson Cunha Subcomandante do 5° Batalhão da Serra. Queremos deixar registrado 

também, o belíssimo trabalho desenvolvido pelos Bombeiros durante os 60 anos de muita 

dedicação e carinho, nos salvamentos, nos resgates, nas buscas, prevenção, combate a 

incêndio e muito mais, protegendo a vida das pessoas do nosso município. Enaltecendo 
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grandes heróis do passado, o Major Cesário Lorandi Filho, o 2º Sargento Bombeiro Militar 

Vilson Sandoval, aqui representado pelo seu filho, a sua esposa e a sua mãe. Sendo estes 

pioneiros deste honroso trabalho em nossa cidade, porque hoje, nós Vereadores, legítimos 

representantes de todos os farroupilhenses, queremos de uma forma oficial, agradecer, 

reconhecer e homenagear a todos os que trabalharam incansavelmente e corajosamente 

pela segurança de cada um de nós farroupilhenses. Fica aqui o nosso carinho, 

reconhecimento e gratidão a todos vocês. Que Deus proteja a todos nós e os nossos 

trabalhos. Obrigado a todos. 

PRES. RAUL HERPICH: Obrigado Vereador João Reinaldo Arrosi. Concedo um aparte 

a Bancada do PSD. Com a palavra, Vereador Sedinei Catafesta. 

VER. SEDINEI CATAFESTA: Quero cumprimentar o Senhor Presidente Raul Herpich, 

o Prefeito Municipal Doutor Claiton Gonçalves, em seu nome, cumprimentar toda a nossa 

equipe de Governo presente nesta noite, cumprimentar o nosso 1º Tenente Ailton Borges 

Bom, em seu nome, quero cumprimentar toda a corporação que hoje se faz presente nessa 

noite Solene, cumprimentar a nossa proponente desta homenagem, a Vereadora Maria da 

Glória Menegotto, em seu nome, minha amiga, cumprimentar a todos nós parlamentares 

desta Casa do povo e lhe parabenizar por essa iniciativa que de imediato, quando veio a 

nossa sala de reuniões, fomos unânimes e hoje está aqui sendo feito de fato, esse 

reconhecimento para uma profissão tão importante para a nossa sociedade e para a nossa 

vida a cada dia que passa. O que seria de nós sem a segurança pública em um contexto 

onde tem os pilares do Corpo de Bombeiros, onde tem a Polícia Civil, onde tem a nossa 

Brigada Militar, entre outras corporações que fazem parte da nossa segurança pública. Nós 

não teríamos paz para viver na sociedade. Quero parabenizar novamente a Vereadora 

Maria da Glória Menegotto por essa iniciativa. Quero cumprimentar o nosso Delegado de 

Polícia Doutor Rodrigo, cumprimentar também o nosso amigo Capitão Tonatto, 

representando o 36° BPM e todos os que aqui hoje se fazem presentes, a nossa corporação 

e o resgate voluntário, todos vocês que de uma forma ou de outra, arriscam as suas vidas 

para nos salvar. Eu vou relatar bem breve, Senhor Presidente, hoje eu fui em um velório e 

lá estava o pai de uma criança que estava para chegar da funerária junto com a mãe que 

faleceu e ali estava o pai falando da importância do Corpo de Bombeiros, que resgatou as 

outras vítimas e que hoje estão vivas e tantos outros casos em que somos testemunhas, que 

passam pelas mãos de vocês. Esta Casa, quando falamos há um tempo atrás, o Prefeito é o 

nosso testemunha, a Casa aprovou um projeto que vai dar a garantia do Auxílio 

Permanência a nossa segurança pública como política pública, ela evoluiu e muito, ali na 

frente vamos tornar Lei Municipal, porque a gente sabe que é um dever do estado, mas no 

momento em que o estado não cumpre com as suas obrigações, cabe ao nosso município 

dar essa garantia para que a nossa população possa ter a segurança que nós precisamos e é 

isso que essa Casa fez e continuará fazendo, eu deixo aqui nessa noite Solene, Senhor 

Presidente, um pequeno poema de um colega de profissão dos nossos Bombeiros corajosos 

que aqui estão, o Ex-Bombeiro Rubens Lima, que diz: “Soldado do Fogo. Sonhando em 

ser herói, o meu primeiro brinquedo foi um caminhão! Sua cor era da cor do líquido que 

bombeia o coração. Coração que bate forte quando deparo com a morte, cumprindo a 

minha missão”. Bombeiros, vocês são aqueles que acendem, Presidente, Prefeito, Tenente 

Bom, a chama da esperança da nossa comunidade e de todos nós. Parabéns a cada um por 

essa passagem dos 60 anos de existência nesse município, de muita luta, garra e dedicação 

à profissão. É isso que me orgulha nesse momento, usar essas simples palavras em um 
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aparte da nossa Vereadora Maria da Glória Menegotto, nessa linda homenagem que vai 

ficar na história pelo reconhecimento de cada um e pelo dever cumprido. Muito obrigado e 

boa noite a todos. 

PRES. RAUL HERPICH: Obrigado Vereador Sedinei Catafesta. Concedo um aparte a 

Bancada do PSB. Com a palavra, Vereador Rudmar Élbio da Silva. 

VER. RUDMAR ÉLBIO DA SILVA: Boa noite a todos, quero agradecer a oportunidade 

que o meu nobre Vereador Leandro Somacal está me concedendo para representar a 

Bancada do PSB, nessa Sessão Solene em homenagem aos 60 anos de instalação do Corpo 

de Bombeiros em Farroupilha, eu gostaria de cumprimentar o Senhor Presidente Raul 

Herpich, os demais Vereadores, a Vereadora Maristela Rodolfo Pessin, a Vereadora Maria 

da Glória Menegotto, parabéns pela iniciativa de prestar essa homenagem, uma saudação 

especial ao nosso Prefeito Municipal Claiton Gonçalves, uma saudação especial também 

aos nossos Secretários Municipais aqui presentes em nome do Senhor José Adamoli, quero 

cumprimentar também as autoridades presentes, a imprensa, Senhoras e Senhores e as 

famílias que estão aqui presentes acompanhando esta homenagem nesta Sessão. Quero 

cumprimentar de forma calorosa, o Comandante do Corpo de Bombeiros, 1º Tenente 

Ailton Borges Bom e em seu nome os demais bombeiros homenageados de hoje. Quero 

começar meu pequeno discurso afirmando que os anjos existem! Mas diferente do que 

imaginamos, eles não possuem asas, nem poderes celestiais. São como nós, pessoas 

normais. O amor ao próximo é o que os tornam especiais. Um Bombeiro não tem dias 

iguais, pois precisa estar sempre preparado para enfrentar as diferentes situações que irão 

exigir deles uma dedicação e presteza sem iguais. Quem escolhe ser Bombeiro, está 

escolhendo ajudar ao próximo, sem olhar a quem. Dar o seu tempo e a sua segurança para 

quem mais precisa, é fundamental e por isso devemos agradecer todos os dias a esses 

Bombeiros, ou melhor, a esses anjos que estão sempre prontos para atender a nossa 

comunidade em momentos de desespero, em situações onde não sabemos para onde correr, 

estão sempre preparados prontamente para atender a cada situação do nosso município. 

Que nosso Senhor Jesus Cristo continue abençoando cada um de vocês, iluminando as suas 

vidas, a vida das suas famílias, dos seus parentes e que vocês possam cada dia mais ter 

forças para continuar esta obra e profissão maravilhosas que vocês escolheram, que é 

defender a vida das pessoas e eu quero deixar o meu abraço em nome da Bancada do PSB. 

Quero dizer mais uma vez que herói é aquele que faz pelos menos um pingo de ação ao seu 

próximo e vocês são heróis que doam as suas vidas todos os dias pelas nossas vidas. Muito 

obrigado. 

PRES. RAUL HERPICH: Obrigado Vereador Rudmar Élbio da Silva. Concedo um 

aparte a Bancada do PT. Com a palavra, Vereador Fabiano André Piccoli. 

VER. FABIANO ANDRÉ PICCOLI: Senhor Presidente Raul Herpich, nosso Prefeito 

Claiton Gonçalves boa noite, saúdo o Tenente Coronel Cleber, Comandante do 5° Batalhão 

do Corpo de Bombeiros, saúdo o Major Sandro que é o nosso Comandante da 2° 

companhia, o Major Ederson, Subcomandante do 5° Batalhão, saúdo o nosso Tenente 

Ailton Borges Bom, Comandante do nosso Pelotão de Farroupilha, saúdo o nosso 

Delegado de Polícia Rodrigo, o Capitão Tonatto, o nosso chefe de Gabinete José Adamoli, 

em seu nome saúdo todos os colaboradores Municipais, demais Vereadores e Vereadoras, 

imprensa, uma saudação muito especial a Vereadora Maria da Glória Menegotto, autora 

desta proposição e uma saudação muito especial, e ao saudar o Senhor Barbosa, eu gostaria 

de saudar todos os soldados e oficiais já em reserva, todos os homens e mulheres que 
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dedicaram as suas vidas para salvar outras vidas e ao saudar o pequeno Otávio, neto do 

nosso Comandante, quero saudar todos os farroupilhenses que estão aqui presentes e que 

entregam a sua vida nas mãos dessas pessoas que salvam as nossas vidas. Para ser 

Bombeiro, sem sombra de dúvidas, precisa ter o dom, o dom de ser Bombeiro, porque são 

poucas as pessoas que não hesitam em salvar a vida do próximo em detrimento da sua 

própria vida, tem que ter um dom para isso. Farroupilha, são 60 anos de muito trabalho e 

dedicação, nós sabemos que muitas são as dificuldades que os nossos soldados e oficiais 

passam, como em todas as corporações temos essas dificuldades, mas é com parceiras que 

a gente supera essas dificuldades e é com muita alegria que a gente vê um vídeo e percebe 

que Farroupilha está à frente com equipamentos de qualidade que protegem os nossos 

soldados, nossos oficiais e contribuem para salvar as vidas dos nossos farroupilhenses. 

Acreditamos e também temos esperança que com a independência do Corpo de Bombeiros, 

com a separação da Brigada Militar, nós teremos um olhar mais atencioso e carinhoso por 

essa corporação. Parabenizamos aqui, Tenente Coronel e agradecemos a parceria que foi 

feita pela força tarefa na liberação dos PPCIS, sabemos de todas as dificuldades do baixo 

efetivo que temos em Farroupilha e Região, sabemos as dificuldades, os fechamentos de 

quartéis na Região, mas o comando teve essa sensibilidade de olhar para Farroupilha e 

auxiliar a nossa equipe e o nosso Tenente com agilidade nessa liberação. Sabemos que as 

empresas geram empregos, renda e os tributos, então é muito importante para nós essa 

parceria, somos muito bem atendidos aqui e todas as vezes que contatamos o Tenente 

Ailton, sempre tivemos retorno. Portanto, em nome dele, eu parabenizo toda a corporação 

por esse olhar que nós temos pelas indústrias, o nosso muito obrigado, também em nome 

do Vereador Ildo Dal Soglio e da nossa Bancada do PT, um forte abraço a todos vocês que 

mais uma vez, não hesitam em doar as suas vidas ao próximo. Obrigado. 

PRES. RAUL HERPICH: Obrigado Vereador Fabiano André Piccoli. Devolvo a palavra 

para a Vereadora Maria da Glória Menegotto. 

VER. MARIA DA GLÓRIA MENEGOTTO: Obrigado Senhor Presidente, eu quero 

agradecer aos colegas, porque os nossos Vereadores são muito especiais, são Vereadores 

que tem muita lisura, são humanos, parceiros e quando a gente colocou que nós queríamos 

fazer uma homenagem aos Bombeiros, imediatamente eles acreditaram e disseram: “vamos 

fazer sim, são merecedores disso”. Portanto, muito obrigado a todos os colegas Vereadores 

de todas as Bancadas. Eu vou finalizar dizendo que o sonho de muitas crianças é a 

profissão de bombeiro e isso não tem nada de fantasia e sim de realidade, afinal, não existe 

super-herói, mas existem os Bombeiros, que são como o super-heróis dos personagens em 

quadrinhos; aparecem em escadas longas com mangueiras nas mãos em roupas especiais e 

capacetes como se estivessem voando em direção ao salvamento. O segredo desse trabalho, 

além, claro, da coragem e vontade de ajudar o próximo, é a vocação, o amor, o treinamento 

e muito, muito preparo técnico, o que transforma esses homens que nós todos 

mencionamos, em super-heróis. Estão sempre prontos e posicionados 24 horas por dia, 7 

dias por semana e 12 meses por ano. O Corpo de Bombeiros faz muito mais do que apagar 

incêndios, eles fazem malabarismos em uma profissão que não é pelo salário que os 

mantém, nem por projeção a uma carreira, é por amor ao próximo, tanto que o quartel 

praticamente é o seu segundo lar, eles estão sempre lá, aí perguntam: “onde está o seu 

marido, o seu filho? ”, estão lá e muitas vezes, eu diria até o primeiro. Eu falei bastante, 

mas fico muito feliz e lisonjeada de poder ter falado poucas palavras de carinho, vocês são 

os nossos heróis, vocês todos merecem o nosso apreço, amor e tenho certeza que esta Casa 
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Legislativa está com vocês. Eu quero deixar um grande abraço do Partido REDE 

Sustentabilidade, que é o meu partido, mas eu diria mais, um grande abraço de toda a 

sociedade farroupilhense. Obrigado. 

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

registrar a presença do 1º Tenente Alexandre Torres do Pelotão Rodoviário de Farroupilha, 

o Capitão Tonatto, representante do 36° BPM e do nosso Delegado de Polícia Rodrigo 

Morale. Convido para que faça o uso da Tribuna, em nome do Corpo de Bombeiros Militar 

de Farroupilha, o Comandante 1º Tenente Ailton Borges Bom. 

1° TENENTE AILTON BORGES BOM: Primeiro, eu quero saudar todas as 

autoridades, familiares que estão presentes, em nome da Vereadora Maria da Glória 

Menegotto, obrigado pela proposição, em nome dela eu cumprimento todos os Vereadores, 

o Presidente Raul Herpich, saúdo o Senhor Prefeito Claiton Gonçalves, o Delegado 

Rodrigo, o Capitão Tonatto e o Tenente Torres, que é o Comandante da Polícia Rodoviária 

Estadual. Eu quero destacar e cumprimentar de forma muito especial a dona Elda Carolina 

e o nosso amigo Bombeiro de outrora, o Senhor Otacílio Barbosa, muito obrigado pela 

presença dos Senhores aqui. Eu também quero destacar a presença do Francisco, que está 

ali atrás do Sargento Alberto, que por ironia do destino, sofreu um acidente indo trabalhar 

e ele é um Bombeiro, que não conhece, ele está ali ao lado do nosso pessoal, obrigado pela 

presença, Francisco. Hoje é um dia muito especial, Senhores, nós conseguimos, ao longo 

da história, chegarmos aos 60 anos de prestação de serviços, nós tentamos fazer um 

levantamento no quartel, Senhor Prefeito Claiton Gonçalves e não conseguimos chegar ao 

número, de tantas pessoas que salvamos, tantas pessoas que entregamos vivas aos seus 

familiares, tantos patrimônios que foram salvos, nós não conseguimos chegar a um 

número, porque 60 anos é uma história muito longa, mas felizmente, toda essa história que 

aconteceu, hoje nós estamos com a presença de todas as pessoas que fizeram parte dessa 

história. Portanto, para não me alongar muito, eu quero parabenizar todo o pessoal, esse 

meu efetivo que é pequeno, mas muito bem qualificado, Coronel Cleber, o Senhor é 

testemunha disso, não há Comandante se não há um bom efetivo, então eu falo de coração, 

eu me orgulho muito dessa turma, que é muito qualificada, Subcomandante Major Cunha, 

o Senhor já conhece esse pessoal, o Major Cunha foi o nosso Comandante na época e 

finalizando, eu quero agradecer todas aquelas pessoas que participaram na construção do 

quartel, nós não conseguíamos reuni-los, todos tinham compromisso, alguns tinham 

motivos particulares e não compareceram, mas a gente deixa aqui o agradecimento para 

cada um que levantou aquele tijolo, o próprio efetivo que se mobilizou e as autoridades 

políticas, as forças da comunidade que se uniram e hoje nós temos um maravilhoso prédio, 

bem estruturado e confortável, sem falar nos equipamentos, viaturas novas e eu deixo aqui, 

mais uma vez, parabéns para todos nós, muito obrigado. 

PRES. RAUL HERPICH: Convido para que faça uso da Tribuna, o Comandante do 5º 

Batalhão Tenente Coronel Cleber Valinodo Pereira. 

TENENTE CORONEL CLEBER VALINODO PEREIRA: Boa noite, 

cumprimentando o Presidente da Câmara de Vereadores o Senhor Raul Herpich, nosso 

anfitrião, agradeço em nome do 5º Batalhão de Bombeiros por essa homenagem ao Corpo 

de Bombeiros de Farroupilha, um agradecimento especial também ao Prefeito Municipal 

Doutor Claiton Gonçalves, que sempre nos apoia, sempre nos ajudou, sempre fomos muito 

bem recebidos, muito obrigado por todo o apoio do Corpo de Bombeiros de Farroupilha, 

todos os Vereadores por essa manifestação de carinho, de apreço por uma instituição com 
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mais de 100 anos no Estado do Rio Grande do Sul. As brilhantes palavras da Senhora, 

Vereadora, que muito me comoveu e a Senhora fez um relato muito correto da realidade do 

Corpo de Bombeiros, inclusive trazendo ocorrências para cá, fica difícil depois falar da 

Senhora aqui. O Senhor Otacílio, uma homenagem muito especial, o Senhor realmente 

representa o verdadeiro Brigadiano, o verdadeiro Bombeiro Militar, porque eu sempre 

digo; nós que estamos com essa farda não servimos os 30 anos, o verdadeiro Brigadiano, o 

verdadeiro Bombeiro Militar é aquele que já cumpriu o seu tempo e conseguiu sair dessa 

jornada com vida, então, uma homenagem muito especial ao Senhor pelo relato no vídeo e 

pela sua presença. Major Cunha, Subcomandante do 5º Batalhão, um agradecimento 

especial ao Major Sandro, Comandante da 2ª Companhia, Tenente Correa, adjunto do 

Major Sandro em Bento Gonçalves, Delegado Rodrigo, obrigado pela presença, Capitão 

Tonatto, representando aqui o 36º Batalhão da Polícia Militar, Tenente Coronel Torres do 

Batalhão da Polícia Rodoviária, o Senhor Renor Giusti da Tramontina, nosso amigo, muito 

nos apoia, Bombeiros Voluntários de uma maneira geral e aqui eu faço uma referência 

especial aos Bombeiros Voluntários de São Vendelino que estão aqui presentes, de Feliz, 

os Agentes Voluntários da Defesa Civil, o Resgate Voluntário, que também nos ajudam 

muito nessas ocorrências, Senhoras e Senhores. Para nós do 5º Batalhão, realmente é uma 

homenagem belíssima, importante ver essa Casa, as pessoas aqui reunidas para 

homenagear os 60 anos do Corpo de Bombeiros na cidade de Farroupilha. O 5º Batalhão 

de Bombeiros, para quem não conhece, abrange 48 municípios da Serra Gaúcha, são 

cidades muito fortes como Caxias do Sul, Bento Gonçalves, Gramado, Canela, Carlos 

Barbosa, Farroupilha e outras, a nossa área é muito grande, até Vacaria, então, muita 

extensão territorial, um número de ocorrências muito grande e principalmente a prevenção 

contra incêndios, que os Vereadores falaram, nós temos um fluxo de projetos de prevenção 

contra incêndios que é altíssimo, nós só perdemos em Caxias do Sul para a Cidade de 

Porto Alegre. A nossa demanda realmente é muito grande, mas eu venho aqui nesse 

momento, para fazer esse agradecimento a todos por essa belíssima homenagem e também 

para trazer uma informação. Acho que muito se falou aqui, quem me antecedeu na 

Tribuna, em deficiências, dificuldades, problemas salariais, mas o Corpo de Bombeiros é 

muito maior do que isso, podem ter a certeza, cada um de vocês que estão de azul, de 

laranja, de preto ou simplesmente estão com um traje civil, mas já passaram por essa 

instituição, sabem o valor que é, então, na verdade, nós temos que nos despir dessas 

vaidades e realmente o Corpo de Bombeiros exerce um sacerdócio, nós estamos aqui 

porque realmente gostamos da nossa profissão e quando a gente faz algo que gosta, sempre 

faz bem feito, eu sempre digo; nós não vamos para o Quartel para trabalhar, porque o 

Quartel para nós é uma coisa que a gente faz com prazer, é importante essa atividade, 

salvar pessoas, analisar projetos, ou seja, nós gostamos de ser Bombeiros, claro, todo 

mundo gosta de receber, a gente sabe disso, a gente precisa do salário até para dar o lazer 

para a família, enfim, mas o Corpo de Bombeiros está muito mais do que isso e a 

mensagem que eu quero passar hoje para todos aqui, é que vocês estão percebendo, nós 

ainda pertencemos a Brigada Militar, fizemos parte dessa instituição com mais de 170 

anos, que realmente nos formou, os oficiais aqui participaram da academia, fizeram uns 

cursos de formação, Soldados, Sargentos, enfim, pertencemos ainda a Brigada Militar, mas 

estamos em um processo de desvinculação, como todos viram, já estamos com um 

fardamento diferente, um fardamento azul, já teve a Lei de organização básica aprovada, só 

estamos aguardando a aprovação da Lei de Transição e a Lei de Fixação de Efetivo para 
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efetivamente nos separarmos da Brigada Militar e começarmos uma nova instituição, na 

mesma linha de Polícia Civil, Brigada Militar, tendo uma ligação direta com a Secretaria 

de Segurança Pública, então nós vamos formar sim um Corpo de Bombeiros forte, Prefeito, 

eu garanto a todos, nós estamos muito empenhados nisso, não só os oficiais, mas os 

Sargentos, Soldados, funcionários civis e todas as pessoas que trabalham nos Quartéis, nos 

12 Batalhões do Corpo de Bombeiros espalhados no Rio Grande do Sul, estamos 

empenhados em fazer uma instituição muito forte. Temos problemas, não somos perfeitos, 

mas nós vamos buscar sempre a excelência. Talvez, a gente nunca consiga chegar na 

excelência, mas nós podemos sim, chegar mais perto dela e isso nós vamos fazer, porque 

só depende de nós. Então, a mensagem que eu quero deixar aqui para todos é que o Corpo 

de Bombeiros vai primar sim, pela capacitação, qualificação de todo o efetivo dos seus 

quartéis, de materiais, como é o exemplo do Tenente Ailton, hoje Farroupilha é o exemplo 

das nossas frações, não só da região da Serra, mas em todo o Estado em termos de 

materiais, nos falta efetivo, mas infelizmente não é um problema que nós, oficiais do 

Corpo de Bombeiros, Soldados e Sargentos podemos resolver, é uma esfera superior, 

muito acima. Vamos fazer o que nos compete, cada um fazendo a sua parte, nós vamos sim 

chegar o mais próximo possível da excelência, eu faço uma referência especial quando falo 

em capacitação, ao Soldado Moraes, o Soldado Moraes foi o 2º lugar do nosso Curso de 

Salvamento Veicular no 5º Batalhão, por favor, uma salva de palmas para esse Militar. 

Estamos primando por essa qualificação, fizemos cursos dentro da nossa área de ação e já 

estamos também treinando instrutores e fomentando cursos em todo o Estado do Rio 

Grande do Sul, nunca o Corpo de Bombeiros trabalhou nessa área, simplesmente focado 

em busca, salvamento e combate a incêndio, mas o Resgate Veicular também tem um 

número muito grande de acidentes, então também temos que ir por essa linha de ação. 

Portanto, o que eu quero ressaltar aqui mais uma vez e enfatizar, é que o Corpo de 

Bombeiros está nascendo, está nascendo uma nova instituição de segurança, hoje se fala 

muito em segurança, é a pauta de quase todos os Telejornais, se bate muito nisso, Porto 

Alegre está sofrendo bastante com essa questão por causa do policiamento, mas o Corpo de 

Bombeiros também é uma instituição de segurança, vai nascer? Muitos estão em dúvida; 

“será que vai nascer uma instituição forte ou fraca, qual é o efetivo, vai suprir as 

necessidades das cidades ou não? ” Vai suprir, isso eu digo com certeza, nós temos que ter 

o pensamento positivo que isso vai dar certo, pelo menos no 5º Batalhão, com certeza, na 

nossa área de ação já está dando resultados e a primeira prova é a Força Tarefa que o 

Senhor falou com muita propriedade, há sim uma sensibilidade do comando, porque o 

comando não se resume apenas em Caxias do Sul, ele se resume em 48 municípios que 

fazem parte, então, claro que é a obrigação do Comandante olhar para todos de uma 

maneira igualitária, sem ser imparcial e principalmente impessoal. O Corpo de Bombeiros 

realmente está muito focado nisso, não foi só aqui Vereadora, foi em Caxias do Sul, Bento 

Gonçalves, Farroupilha, como na semana passada, onde nós conseguimos zerar os projetos 

na Cidade de Bento Gonçalves, a meta estabelecida pelo Comando do Corpo de Bombeiros 

é de 90 dias para análise, o Senhor falou com muita propriedade, é inadmissível que um 

empresário encaminhe um projeto e leve mais de 90 dias para dar a primeira olhada nesse 

projeto, isso vai mexer com a economia de toda a região e a gente sabe que a região da 

Serra é uma economia muito forte, o Corpo de Bombeiros não pode puxar para baixo, nós 

temos que seguir a mesma linha do Prefeito, da Câmara de Vereadores, dos cidadãos de 

Caxias do Sul, Bento Gonçalves, Farroupilha, de toda a região da Serra, o Corpo de 
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Bombeiros tem que estar inserido nesse processo, senão, não tem motivos, então, a 

mensagem que eu gostaria de enfatizar mais uma vez é para que vocês acreditem nessa 

nova instituição, cada um dos Senhores que está aqui de azul, realmente trabalha por dois, 

porque a nossa deficiência de efetivo, todo mundo sabe, está em todos os jornais, mas isso 

é um problema que nós vamos resolver ao longo do tempo, já estamos fazendo um 

planejamento, já apresentamos uma proposta para o Governo do Estado e com certeza nós 

vamos resolver isso, agora cada um é necessário que tenha a consciência para fazer a sua 

parte, aí sim nós vamos dar um passo muito grande, mais uma vez muito obrigado pela 

presença de todos aqui, acreditem no Corpo de Bombeiros, porque realmente 60 anos não é 

para qualquer um, então muito obrigado pela homenagem. 

PRES. RAUL HERPICH: Dando continuidade, o Comando do Corpo de Bombeiros de 

Farroupilha, através do Comandante do 5º Batalhão de Bombeiros da Brigada Militar, 

Tenente Coronel Cleber Valinodo Pereira e do Comandante do Corpo de Bombeiros de 

Farroupilha, Tenente Ailton Borges Bom, farão a entrega ao efetivo de Farroupilha, de 

uma honraria em reconhecimento ao trabalho que representa o Corpo de Bombeiros e seus 

integrantes para a nossa cidade em seus 60 anos de existência. Convido os integrantes do 

efetivo do Corpo de Bombeiros, para que venham a frente desta Mesa Diretora. Solicito ao 

Secretário Executivo que dê a continuidade a Solenidade. 

SECRETÁRIO EXECUTIVO DUILUS ANDRÉ PIGOZZI: Senhor Presidente, 

convido o Tenente Coronel Cleber Valinodo Pereira, para que faça a entrega da honraria de 

reconhecimento ao 1º Sargento Alberto de Andrade Lima. Senhor Presidente, o 

Comandante solicita que o Prefeito Claiton e o Presidente da Câmara de Vereadores façam 

parte da entrega. O nosso Prefeito Municipal fará a entrega da honraria de reconhecimento 

ao 1º sargento Júlio Cristiano Santos da Rosa. Convido o Tenente Coronel Cleber 

Valinodo Pereira, para que faça a entrega da honraria de reconhecimento ao 2º Sargento 

José Luiz Stradiotti. Convido o Tenente Ailton Borges Bom, para que faça a entrega da 

honraria de reconhecimento ao soldado Anderson de Lima Dutra. Convido o Presidente da 

Câmara de Vereadores, Raul Herpich para que faça a entrega da honraria de 

reconhecimento ao soldado Everaldo Vaz de Oliveira. Convido o Prefeito Claiton 

Gonçalves para que faça a entrega da honraria de reconhecimento ao soldado Fernando de 

Araújo Borges. Convido o Tenente Coronel Cleber Valinodo Pereira, para que faça a 

entrega da honraria de reconhecimento ao Soldado Edenilson Meirelles Carvalho. Convido 

o Tenente Ailton Borges Bom, para que faça a entrega da honraria de reconhecimento ao 

soldado Ewerton Silveira de Bitencourt. Convido o Presidente da Câmara de Vereadores 

Raul Herpich, para que faça a entrega da honraria de reconhecimento ao Soldado Alfeu 

Daniel Machado da Silva. Convido o Prefeito Claiton Gonçalves, para que faça a entrega 

da honraria de reconhecimento ao Soldado Pablo Guerra Maria. Convido o Tenente 

Coronel Cleber Valinodo Pereira, para que faça a entrega da honraria de reconhecimento 

ao soldado Willian Lusa da Silva. Convido o Tenente Ailton Borges Bom, para que faça a 

entrega da honraria de reconhecimento ao soldado Vanderlan Moraes Andrade. Convido o 

Presidente da Câmara de Vereadores Raul Herpich, para que faça a entrega da honraria de 

reconhecimento ao soldado Leonardo Fenalti Leal Cavalheiro. Quero convidar o 

Comandante do 5º batalhão Tenente Coronel Cleber Valinodo Pereira, juntamente com o 

Prefeito Municipal Claiton Gonçalves e o Presidente da Câmara de Vereadores Raul 

Herpich, para que faça a entrega da lembrança de reconhecimento ao Comandante Ailton 

Borges Bom. Também receberão nessa noite a honraria, o Major Sandro Carlos Gonçalves 
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Pereira da Silva, Comandante da 2ª Companhia de Bombeiros Militar e ao Major Ederson 

de Albuquerque Cunha, Subcomandante do 5º Batalhão de Bombeiros da Serra, recebe das 

mãos do Tenente Coronel do nosso Presidente da Câmara de Vereadores, Vereador Raul 

Herpich, o nosso Prefeito Claiton Gonçalves e do Comandante Tenente Ailton. 

Convidamos o nosso Presidente da Câmara de Vereadores, Vereador Raul Herpich, o 

nosso Prefeito Claiton Gonçalves e o Comandante Tenente Ailton para entregar ao Tenente 

Coronel Cleber Valinodo Pereira, comandante do 5º batalhão, a honraria de 

reconhecimento. O Corpo de Bombeiros Militar de Farroupilha, em comemoração aos 60 

anos de instalação também quer prestar homenagem aos seus primeiros integrantes da 

corporação, que hoje estão na reserva, muitos falecidos também, mas que muito 

contribuíram ao longo dos 60 anos no Corpo de Bombeiros. Eu convido para que receba 

das mãos do Tenente Coronel Cleber Valinodo Pereira, do nosso Prefeito Claiton 

Gonçalves, do nosso Presidente da Câmara de Vereadores Raul Herpich e do 1º Tenente 

Ailton, a honraria de reconhecimento ao cabo Otacílio Fagundes Gonçalves. Também 

recebe a honraria de reconhecimento, o Tenente Gedi Moraes Soares. Em nome do 1º 

Comandante do Corpo de Bombeiros de Farroupilha, o Sargento Wilson Sandoval, recebe 

a sua esposa a Senhora Elda Carolina Sandoval. 

TENENTE CORONEL CLEBER VALINODO PEREIRA: Muito obrigado, eu quero 

também para encerrar, Senhores, fazer um reconhecimento a uma pessoa que nos ajuda 

muito no Quartel dos Bombeiros, fazia tempo que a gente queria homenageá-lo e a gente 

não conseguia nunca, não conseguimos conciliar as nossas agendas. Eu convido o Senhor 

Agenor Giusti, representando a Empresa Tramontina, convido também o Coronel Cleber, 

Comandante do 5º Batalhão para fazer esse reconhecimento. 

SECRETÁRIO EXECUTIVO DUILUS ANDRÉ PIGOZZI: Senhor Presidente, dando 

continuidade a essa Sessão Solene, convidamos neste momento o Presidente da Câmara de 

Vereadores, o Vereador Raul Herpich, o Prefeito Municipal Claiton Gonçalves, o 

Comandante do 5º Batalhão Tenente Coronel Cleber Valinodo Pereira e o Comandante do 

Corpo de Bombeiros de Farroupilha, o 1º Tenente Ailton Borges Bom, para o 

descerramento simbólico da Placa alusiva aos 60 anos de instalação do Corpo de 

Bombeiros Militar do Rio Grande do Sul de Farroupilha, que posteriormente será afixado 

na sede do Corpo de Bombeiros. Nesse momento, Senhor Presidente, eu devolvo a palavra 

a Vossa Excelência. 

PRES. RAUL HERPICH: Aproveitando a oportunidade ainda, eu quero em nome da 

Mesa Diretora e dos Vereadores da Câmara de Vereadores de Farroupilha, fazer a entrega 

de uma pequena lembrança. Convido o 1º Tenente Ailton Borges Bom para que receba a 

mesma. Convido para que faça uso da Tribuna, em nome do Poder Executivo Municipal, o 

Prefeito Claiton Gonçalves. 

PREFEITO MUNICIPAL CLAITON GONÇALVES: Saúdo efusivamente o Presidente 

do Legislativo Municipal de Farroupilha, o Senhor Raul Herpich, o 1º Tenente Ailton 

Borges Bom que comanda a força local dos Bombeiros, o Tenente Coronel Cleber 

Valinodo Pereira, Comandante do 5º Batalhão, o Major Sandro, o Major Ederson, é uma 

alegria tê-los aqui. Quero saudar a cada um dos Soldados de fogo que estão aqui, das 

forças do Resgate Voluntário, dos Bombeiros Voluntários de Farroupilha e de São 

Vendelino, quero saudar os presentes aqui nesse espaço Legislativo, aos demais 

Vereadores. Quero saudar a Vereadora Maria da Glória Menegotto, proponente dessa 

homenagem especial e quero dizer que saudamos efusivamente também a semente 
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plantada no dia 24 de setembro de 1956 através da Senhora Elda, esposa do falecido 

Sandoval e que da turma ainda resta o Senhor Otacílio Barbosa, aqui presente nessa noite, 

um farroupilhense nascido em Santa Maria como muitos de nós. Quero saudar o nosso 

Delegado da Cidade de Farroupilha, o Senhor Rodrigo Morale, chefe da Brigada Militar 

aqui presente que representa o Comando e que está conosco aqui participando dessa 

homenagem especial. Quero saudar o José Antônio Adamoli, Chefe de Gabinete, saudar o 

1º Tenente Alexandre Torres do Pelotão Rodoviário de Farroupilha, que também está aqui 

conosco. Eu dizia que a minha saudação era para a valorosa Brigada Militar do 36º 

Batalhão de Policia Militar, onde representa essa força, o Capitão Tonatto. Senhoras e 

Senhores, são 60 anos de uma história muito bonita escrita com garra, força e dinamismo 

na cidade de Farroupilha, força do fogo que não é só do fogo, é das águas, é do salvamento 

do cidadão, da cidadania, da presteza da vida e de forma imediata, segura por um grupo de 

homens valorosos. O que motiva um homem a deixar a sua vida e decidir-se a realizar uma 

tarefa do tamanho dessa que os Senhores realizam como Bombeiros. Me vem muitas vezes 

a imagem daqueles dois aviões no dia 11 de setembro, nas Torres Gêmeas, nos Estados 

Unidos, “World Trade Center” e sem pestanejar o agrupamento mais próximo invade 

aquelas torres incendiadas e tentam buscar resquícios de vidas lá dentro, muitos de lá 

nunca voltaram, morreram junto com aqueles que foram salvar. O que motiva o homem a 

decidir-se na magna, na bonita e na valorosa tarefa de salvar o seu semelhante. Estar à 

disposição do seu semelhante em momentos de muita dificuldade, em um incêndio muitas 

vezes você não controla o próprio espaço, não controla a situação, é madeira, tijolo, pedra 

caindo, fogo chegando, fumaça e uma fumaça que muitas vezes mata como foi na Boate 

Kiss em Santa Maria, onde mais de duas centenas de jovens perderam a vida naquele dia, 

fumaça, fogo, terror, desgraça e a vida se perpetua porque lá está o soldado, porque muitas 

vezes não salva todos, mas salva alguma vida e essa alguma vida é mais do que nenhuma 

vida, é muito mais do que muitas vidas que se perderam por se perder. Essa é a história 

desse Agrupamento de 60 anos que engrandece a Cidade de Farroupilha, nós oramos por 

vocês, nós achamos que o trabalho de vocês é especial, nós achamos que é muito bom o 

trabalho de vocês e que sempre estamos a dever para o Agrupamento, equipamentos que 

permitam um trabalho ainda mais profícuo, claro e forte por parte dos Bombeiros, seja lá 

um barco novo, um EPI novo, um capacete diferente, uma tesoura que corta ferro, 

Vereadora Maria da Glória Menegotto, uma tesoura que abre carro, enfim, a presteza da 

comunicação, uma viatura mais segura, um caminhão mais potente e com mais água, 

enfim, sempre falta alguma coisa, mas vocês estão lá se doando, Soldado de verdade, 

Soldado grandão, forte, Soldado do fogo, mas Soldado da vida e é por isso que essa 

homenagem, Vereadora Maria da Glória Menegotto, é tão bonita e um resgate histórico, 

nós precisávamos ter essa homenagem a esse grupo de pessoas tão especiais. Vida longa à 

Corporação que salva, salva vidas e que traz realmente grandeza a nossa cidade. Muito 

obrigado, parabéns pelos 60 anos e que outros tantos venham com homens e mulheres 

valorosos como nós temos hoje aqui bem representados, muito obrigado. 

PRES. RAUL HERPICH: Queremos mais uma vez agradecer a presença do Prefeito 

Claiton Gonçalves, do Comandante do 5º Batalhão Tenente Coronel Cleber Valinodo 

Pereira, do 1º Tenente Ailton Borges Bom, dos integrantes do Corpo de Bombeiros de 

Farroupilha, a todos os Secretários Municipais presentes, aos Vereadores, imprensa, 

entidades de classe, funcionários da Casa, Senhoras e Senhores, muito obrigado pela 

presença de vocês. Convido a todos para de pé, ouvirmos a execução do Hino Rio 
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Grandense. (Execução do Hino Rio-grandense). Nós vamos fazer uma foto oficial a todos 

os homenageados, eu gostaria que todos ficassem de pé aqui na frente do palco. Nada mais 

a ser tratado nesta noite, declaro encerrados os trabalhos desta Sessão Solene. Boa noite a 

todos. 
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