
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL FL. Nº:  937 

CÂMARA MUNICIPAL DE FARROUPILHA ATA Nº:   3.709 

CASA LEGISLATIVA DR. LIDOVINO ANTÔNIO FANTON DATA:   19/12/2016 

 

 

 

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, Vinícius Grazziotin de Cézaro, Ildo 

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

Angelo De Bortoli, Leandro Somacal, Alberto Maioli, Maristela Rodolfo Pessin, Lino 

Ambrósio Troes, Paulo Roberto Dalsochio, Raul Herpich, Aldérico Bonez de Matos e 

Sedinei Catafesta. 

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

presente Sessão Ordinária. Solicito ao Vereador Ildo Dal Soglio, 1º Secretário, para que 

proceda com a leitura do Expediente da Secretaria. 

 

EXPEDIENTE 

 

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

Recebemos os seguintes expedientes: 

- Of. 146/16 – Prefeitura Municipal – Apresentação de Projetos de Lei. Que altera a Lei 

Municipal n.º 4.059, de 25.09.2014, e dá outras providências. Altera a Lei Municipal n.º 

4.229 de 23.03.2016. Institui o Diário Oficial Eletrônico do Município de Farroupilha. 

- COREDE Serra – Reunião extraordinária. Pauta: alteração dos objetos de projetos do HG 

relativos às Consultas Populares 2014 - 2015 e 2016 – 2017. Local: UCS. Horário: 11 

horas. Data: 21/12/2016. Eram esses os expedientes, Senhor Presidente. 

PRES. RAUL HERPICH: Obrigado Vereador Ildo Dal Soglio. Passamos o espaço 

destinado ao Grande Expediente.  

 

GRADE EXPEDIENTE 

 

PRES. RAUL HERPICH: Convido o PMDB para que faça o uso da Tribuna. Abre mão 

do espaço. Convido o PSB para que faça o uso da Tribuna. Abre mão do espaço. Convido 

o PDT para que faça o uso da Tribuna. Abre mão do espaço. Convido o PSD para que faça 

o uso da Tribuna. Abre mão do espaço. Conforme informações, hoje não teremos o Grande 

Expediente, está cancelado. Passamos o espaço destinado ao Pequeno Expediente. 

 

PEQUENO EXPEDIENTE 

 

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

palavra, Vereador Sedinei Catafesta. 

VER. SEDINEI CATAFESTA: Senhor Presidente, na última Sessão eu tive o prazer de 

estar assumindo a cadeira de Presidente no lugar de Vossa Excelência que esteve em 

Brasília, em viagem oficial em busca de recursos e melhorias para o nosso município junto 

com o nosso Prefeito Claiton, então eu quero agradecer essas oportunidades que você me 

deu neste ano de 2016, de estar novamente na linha de frente do Poder Legislativo de 

Farroupilha e agradecer também pela confiança deste Parlamentar de ser seu Vice-

Presidente junto com a Mesa, uma Mesa atuante, junto com o meu querido Vereador Paulo 
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Roberto Dalsochio, que nos deixa nos próximos dias, nos deixa aqui do Poder Legislativo, 

mas a nossa amizade e o nosso carinho pela sua pessoa continuará cada vez mais forte e 

firme. Quero agradecer a todos os que fizeram parte, o Vereador Ildo Dal Soglio nosso 

Secretário da Mesa e os demais que fizeram este trabalho nesta Legislatura, todos os meus 

colegas, o Vereador Leandro Somacal, o Vereador Aldérico Bonez de Matos, o Vereador 

Alberto Maioli, o Vereador Vinícius Grazziotin de Cezaro quem é uma pessoa muito 

especial para nós, o Vereador Lino Ambrósio Troes e toda a Bancada do PMDB, quero 

agradecer os debates que tivemos e acima de tudo, cada debate foi em prol do 

conhecimento e do aprofundamento dos projetos aqui debatidos junto com a Bancada do 

PP, quero agradecer a cada um dos funcionários que fizeram parte dos trabalhos desta Casa 

neste ano de 2016. Eu tenho um requerimento, Senhor Presidente, ele é em anexo ao 

projeto sugestão que cria o Fundo Municipal do Empreendedorismo em Farroupilha, no 

qual eu já relatei semana passada na Tribuna, é um projeto importantíssimo para o 

desenvolvimento e para o apoio ao Empresário e ao Microempresário que hoje pagam 

altíssimos aluguéis aqui em Farroupilha. Este Fundo dá o amparo, contempla os que estão 

hoje em um cadastro junto à Prefeitura Municipal e a Secretaria de Desenvolvimento e 

assim que esses Empresários forem contemplados, Senhor Presidente e Vereadores, 

continuarão contribuindo neste Fundo para que os próximos Empresários que aguardarão 

na fila, possam também adquirir o seu terreno e o espaço para construção da sua área de 

cobertura ao tamanho adequado a sua empresa. Portanto, esse projeto sugestão segue em 

anexo ao requerimento e eu peço as Vossas Excelências para que possam votar hoje, nesta 

última Sessão Ordinária, porque eu tenho certeza que no próximo ano, junto com a nova 

Secretaria de Desenvolvimento, possamos abrir um leque de discussão, possamos junto 

com o Poder Legislativo buscar o entendimento e a construção deste projeto para que, de 

fato, possa atender essa demanda dos empresários que hoje pagam este aluguel. Este 

projeto já está em funcionamento em outros municípios do Estado do Rio Grande do Sul e 

também em outros estados e funciona muito bem. No passado teve um auxílio aos 

Empresários que hoje receberam os seus terrenos e criou-se aqui em Farroupilha os 

Núcleos Industriais, exemplo a Soprano, a Trombini, a Tramontina, entre outros e 

recentemente, indo para Caravaggio, os Núcleos Industriais naquela região, mas acabaram 

as terras, como fazer para atender essa outra demanda que ainda existe? Através deste 

projeto, criando o Fundo Municipal do Empreendedorismo, tendo recurso no orçamento 

para iniciar e depois ele automaticamente, irá se manter através do próprio valor que os 

Empresários pagam de aluguel, irão pagar no Fundo, assim terá sempre o recurso para 

novas empresas aderirem, é um baita de um projeto, desde que possa ser executado com 

bastante atenção, dedicação e muito interesse de representar esta classe que tanto precisa, 

que são os Empresários, que também representam o Poder Legislativo e sabem o quanto é 

a carga de pagar o imposto e o aluguel. Senhor Presidente, peço que coloque em votação, 

também eu já peço o espaço de liderança da Bancada do PSD, para apresentar o 

requerimento n.º 231/2016, que foi uma solicitação e reivindicação do pessoal dos fretes 

que ficam na estação férrea e esse grupo está se mobilizando para que possam ter um 

espaço destinado, especificamente para os fretes, Vereador Alberto Maioli, se precisarem 

dos fretes, vão estar em “tal local”, as pessoas vão ir a este local e eles vão estar se 

adequando junto com a Secretaria de Planejamento para que possa dar um auxílio, junto 

com a Secretaria de Obras, colocando um abrigo para que eles possam ficar ali, 

organizando um espaço com a pintura amarela, destinando um espaço exclusivamente para 
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o frete, que possa regulamentar esta atividade. Esta atividade sendo regulamentada, ela 

possa estar gerando em Farroupilha, recursos para os cofres públicos, porque não? Porque 

não abrir um alvará para esse pessoal que está trabalhando? Eles estão de acordo, mas 

precisamos junto com o Planejamento e o Desenvolvimento, junto com as Secretarias 

competentes fazer essa organização destes profissionais autônomos que hoje estão ali. 

Portanto, o requerimento é o n.º 231/2016, peço que a Secretaria e todos os órgãos 

relacionados possam fazer este planejamento de organização. Senhor Presidente, são esses 

dois requerimentos que eu trago hoje, para que Vossa Excelência possa colocar em votação 

nesta noite, o requerimento n.º 231/2016 é próximo à estação férrea, na Rua Nataly 

Valentini, para que possa ser feito a elaboração dos pontos de fretes. Obrigado Senhor 

Presidente, demais Vereadores, quero desejar um Feliz Ano de 2017, com muitas 

conquistas, realizações e saúde a cada um de nós, nossos familiares e amigos. Muito 

obrigado, era isso. 

PRES. RAUL HERPICH: Colocamos em votação o requerimento n.º 227/2016 de 

autoria do Vereador Sedinei Catafesta. Os Vereadores que estiverem de acordo 

permaneçam como estão. Aprovado por todos os Senhores Vereadores. Colocamos em 

votação o requerimento n.º 231/2016 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, Vereador Josué Paese Filho. 

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

Maristela Rodolfo Pessin, imprensa e demais presentes. O requerimento n.º 230/2016: O 

Vereador signatário, após ouvida a Casa, requer a Vossa Excelência para que seja oficiado 

ao Poder Executivo Municipal ou setor competente, para que veja a possibilidade de 

efetuar a colocação de duas luminárias completas na Rua Júlio de Castilhos n.º 214, de 100 

a 200 metros adiante do final do asfalto via Farrapos, é um pedido da comunidade e 

gostaria que o Senhor colocasse em votação, Senhor Presidente. Obrigado. 

PRES. RAUL HERPICH: Colocamos em votação o requerimento n.º 230/2016 de 

autoria do Vereador Josué Paese Filho. 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, Vereador Josué Paese Filho. 

VER. JOSUÉ PAESE FILHO: Senhor Presidente, eu vou continuar com a minha fala por 

mais uns minutos. Aproveitando o meu espaço para dizer que nós estamos terminando esta 

Legislatura e eu quero deixar aqui o meu carinho e o meu apreço a todos os colegas 

Vereadores, aos Suplentes que assumiram esta Casa que hoje não estão aqui, aos titulares e 

dizer que aqui é a Casa do povo, é o parlamento, é uma Casa de debates, onde muitas vezes 

a discussão sobe até de tom, mas eu quando fiz isso, sempre fiz em prol do nosso 

município, discutindo os assuntos, discutindo os projetos, votando os projetos importantes 

que vieram para esta Casa a favor, votei projetos contrários no meu entendimento, no 

entendimento do meu partido e muitas pessoas na rua, que não era um momento bom, 

como foi na semana passada que eu votei um projeto contra sobre a nova Secretaria, que 

todos os municípios hoje estão diminuindo as despesas, cortando os gastos, mas tudo bem, 

a maioria aprovou e eu espero que essa Secretaria realmente venha dar resultado para o 

nosso município. Quero dizer aos colegas Vereadores, aqueles que não concorreram 

também, como o Vereador Paulo Roberto Dalsochio que semana passava estava um pouco 

chateado, mas é como eu disse: tem horas aqui que incendeia um pouco, mas nós nunca 
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levamos para o lado pessoal, nós somos da mesma Terra e sabemos respeitar uns aos 

outros. Era isso, Senhor Presidente, muito obrigado e desde já, eu não sei se vou ocupar o 

espaço de liderança, mas quero desejar a todos os presentes, um Feliz Natal, um 2017 com 

muito amor, paz e saúde, porque nós sabemos que será um ano muito difícil para os 

Senhores e as suas famílias. Muito obrigado. 

PRES. RAUL HERPICH: Obrigado Vereador Josué Paese Filho. A palavra continua à 

disposição dos Senhores Vereadores. Com a palavra, Vereador Lino Ambrósio Troes. 

VER. LINO AMBRÓSIO TROES: Excelentíssimo Senhor Presidente, Senhores 

Vereadores, quero saudar os presentes, de modo especial, aqueles nos visitam quase que 

rotineiramente, funcionários da Casa, a imprensa. Nós conversamos com a Bancada do 

PMDB e estamos apresentando juntamente com eles, os Vereadores João Reinaldo Arrosi, 

Arielson Arsego, José Mário Bellaver, Juvelino Ângelo de Bortoli e Maristela Rodolfo 

Pessin, estamos apresentando um projeto de alteração da Lei Municipal n.º 3.294, onde 

está se prevendo que o Partido Político que vier a ter representatividade na Câmara de 

Vereadores em virtude da licença do Vereador, também terá direito a indicação de um 

Assessor de Bancada nos termos do caput deste Artigo que trata exatamente da existência 

de um Assessor de Bancada. Isso quer dizer que se tivermos um partido que vier a ter 

assento na Casa e não for titular, mas é de um partido diferente, ele terá direito no 

momento que vier para cá, a indicar um Assessor de bancada também. Até para evitarmos 

que fique em branco essa Legislação e me parece prudente que a gente deixe sacramentado 

para que depois, no início do ano, não se tenha dúvidas sobre essa questão. Em cima da 

manifestação do Vereador Josué Paese Filho, eu só queria dizer da importância de termos 

um parlamento onde se discute, nós vamos às últimas consequências em todos os aspectos, 

se o parlamento é, eventualmente chutado pela comunidade ou por alguns com interesses 

mais diversos, mas eu acho que um município ou estado sem parlamento é muito pior do 

que um estado que tem um parlamento, por vezes, questionado. Eu, antes de ser Vereador, 

sempre defendi a Câmara de Vereadores, porque é aqui que as grandes discussões e os 

grandes embates irão acontecer e não sendo Vereador, farei o mesmo, mas agora com 

qualidade para defender o interesse do parlamento. O Vereador carrega a responsabilidade 

de ser o defensor da democracia e do questionamento, nós viemos de uma reunião informal 

com o pessoal da fazenda, onde os Vereadores questionaram e se propuseram, ou seja, 

exatamente fazendo o debate, de modo que haja um crescimento da sociedade. É claro que 

nem sempre nós conseguimos aqui fazer o que gostaríamos, porque nós nos deparamos 

com algumas limitações legais, constitucionais, por isso nós não avançamos tanto, quanto 

talvez a sociedade exigisse, mas avançamos o que nos era permitido e possível. Portanto, 

eu saio, deixo a Câmara com a sensação de dever cumprido, não tenho mágoas, nem 

rancor, se eu tiver saudade, eu vos visitarei e vos desejarei um excelente trabalho, em 

nenhum momento vocês ouvirão o Lino dizer uma palavra sequer contra esta instituição 

que muito representa nas questões de defesa da democracia no nosso município. 

Concluindo, quero pedir aos nobres colegas que analisem este Projeto de Lei n.º 086/2016, 

assinado pela Bancada do PDT e PMDB. Quero desejar a todos que o ano de 2017 seja 

muito melhor para todos e o Natal seja maravilhoso para todos vocês. Obrigado. 

PRES. RAUL HERPICH: Obrigado Vereador Lino Ambrósio Troes. A palavra continua 

à disposição dos Senhores Vereadores. Com a palavra, Vereadora Maristela Rodolfo 

Pessin. 
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VER. MARISTELA RODOLFO PESSIN: Nós já estamos encerrando a Sessão? 

Provavelmente já será encerrada a Sessão, mas se ninguém mais quiser falar, de qualquer 

maneira, quero cumprimentar o Senhor Presidente, colegas Vereadores, demais presentes. 

Eu não poderia deixar de me manifestar no dia de hoje, a minha última Sessão e de alguns 

colegas também, com Pequeno e Grande Expediente e eu gostaria de dizer que eu já tive 

essa oportunidade por quatro vezes, hoje foi um dia muito especial para todos os eleitos, 

tanto os Vereadores, quanto o Prefeito e Vice-Prefeito. Eu quero registrar os meus 

cumprimentos, parabenizar a todos e desejar muito sucesso nesse grande desafio pelos 

próximos quatro anos a cada um deles, também quero parabenizar aos que estão deixando 

esta Casa por vontade própria, Vereador Paulo Roberto Dalsochio ou como eu, por decisão 

das urnas e mais alguns colegas, mas quero parabenizar pela dedicação e 

comprometimento de cada um de nós, porque eu tenho a certeza que todos aqui fizeram e 

tentaram fazer o melhor. Quero dizer também que foi um privilégio ter estado com todos 

vocês, pedir desculpas, porque nós sabemos que nos momentos de discussões, em algum 

momento, a gente possa ter magoado alguém, mas dizer também, Vereador Lino, saio com 

o sentimento de compromisso cumprido, cumpri com seriedade, coragem, 

responsabilidade, respeito e firmeza. Por último, quero dizer ao meu querido e amigo 

Vereador Paulo Roberto Dalsochio, Ex-Prefeito e Vereador, que eu não vou para casa, 

porque se o Senhor tivesse ido quando o Senhor perdeu a eleição, não estaria aqui hoje, o 

Arielson não estaria aqui hoje e outros que também perderam as eleições não estariam aqui 

hoje. Portanto, ainda não é o momento, vou dar um tempo, vou descansar, mas vou 

continuar atenta e cumprindo com o meu papel de cidadã, acredito que isso seja muito 

importante, não só aqui, como em qualquer lugar que a gente vá em outros municípios 

também. Eu gostaria de dizer, de qualquer maneira, que eu agradeço a sugestão e que eu 

quero reiterar aqui em frente a todo mundo, o meu carinho, respeito e admiração pela sua 

pessoa e o Senhor sabe que isso não é só meu, é de toda a minha família. Concluindo, eu 

preciso agradecer aos meus colegas de Bancada, ao Juvelino, ao João Reinaldo, ao 

Arielson, ao José Mário e também ao Josué, porque eles me aguentaram, eu tenho certeza 

disso e quero dizer que para mim foi um grande aprendizado, as discussões na Bancada, às 

vezes, bastante calorosas, mas isso tudo serve para todos para o mesmo objetivo, sempre 

com aquela vontade de fazer o melhor pelos nossos partidos, por esta Casa e 

principalmente, pelos farroupilhenses. Portanto, eu quero deixar aqui registrado que após 

quatro Legislaturas, eu saio desta Casa, mas que se Deus quiser, não sei se volto e não sei 

se vou utilizar a Tribuna Popular, que nós apresentamos um projeto, não sei, vamos ver 

como vai ser, se eu entender necessário, até vou usar e de repente, os que saem junto 

comigo e que não irão retornar à Casa, também poderão ter este mesmo direito, considero 

bastante importante, agradeço a todos, aos Assessores da Casa, aos Assessores das demais 

Bancadas, agradeço também a nova Concursada da Casa Adriana e em especial, a nossa 

Assessora de Bancada Tânia, que também me aguentou bastante, mas sempre no sentido de 

nós querermos fazer o melhor, com agilidade e fazer bem feito. Portanto, era isso Senhoras 

da plateia e Senhores aqui da Mesa, com certeza nós estaremos muito bem representados 

pelos Vereadores que estarão aqui e se Deus quiser, por todos, que a gente lute mesmo pelo 

objetivo que é da nossa Farroupilha sempre e cada vez melhor, mas eu estarei atenta e não 

estarei fora do combate. Muito obrigada Senhor Presidente, Feliz Natal e Feliz Ano Novo a 

todos e as suas famílias. 
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PRES. RAUL HERPICH: Obrigado Vereadora Maristela Rodolfo Pessin. A palavra 

continua à disposição dos Senhores Vereadores. Com a palavra, Vereador Paulo Roberto 

Dalsochio. 

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

demais presentes nesta Casa. Em um primeiro momento, Senhor Presidente, quero 

informar que amanhã nós vamos ter uma pauta bastante extensa, são vários projetos que 

deram entrada na Casa e em tese, nós teríamos que limpar a pauta no dia de amanhã, mas 

eu queria dizer e pedir licença aos nobres colegas, amanhã eu precisaria me retirar da 

Sessão às 19 horas e 50 minutos, independente de nós termos limpado ou não a pauta, o 

meu sogro está recebendo uma homenagem de cidadão na Câmara de Vereadores de Pinto 

Bandeira e ele quer que eu fale em nome dele, eu não poderia negar a ele isto e deu a 

coincidência de ser no mesmo dia que nós temos Sessões, mas eu acredito que até às 19 

horas e 50 minutos, possivelmente nós teremos limpado a pauta, senão eu vou ter que me 

retirar, se assim os nobres Vereadores entenderem que eu possa fazer. Quero também, 

Senhor Presidente, agradecer a cada um dos Vereadores, sejam das Bancadas de oposição 

ou situação, pelo apoio que tive durante esta Legislatura, o apoio de quatro anos como 

Líder de Governo, onde as vezes nós tivemos alguma troca de farpas uns com os outros e 

isso faz parte, mas sei que de minha parte não levo nada de mágoa e atrito com ninguém, 

pelo contrário, quero dizer que isso só fortaleceu a nossa amizade, onde a adversidade 

política demonstra que nós sabemos nos respeitar e isso é o que tem acontecido aqui, 

lembro até um pequeno caso que houve uma vez quando eu era Prefeito, foi assim: durante 

uma Fenakiwi, eu estava falando com o Paulo Schneider e vinha entrando a minha mãe nos 

Pavilhões, eu disse para ele: “espera que eu vou lhe apresentar a minha mãe” e quando eu 

cheguei, falei: “Mãe, esse é o Paulo Schneider”, ela disse: “O quê? Você conversa com 

ele? ”, ela não acreditava que era ele e que eu podia conversar com alguém que estava 

todos os dias me batendo no Rádio”, ela disse: “dá vontade de dar-te um punho”, a partir 

daquele dia, ela ficou amiga dele também. Portanto, quero dizer que independente das 

adversidades, nós somos companheiros e buscamos sempre o melhor para a nossa 

comunidade e o melhor para o bem da Casa. Quero agradecer também a cada um dos 

funcionários, pelo apoio recebido, a cada um dos funcionários das Bancadas, que nos 

deram apoio e souberam também compreender as nossas necessidades e atender aquilo que 

nós solicitamos, então o meu muito obrigado a todos, quero desejar a próxima Legislatura 

e aqui está um Vereador eleito, o Tadeu, aos Vereadores que compõe a Casa e que foram 

diplomados no dia de hoje, que tenham muito sucesso e que possam fazer um trabalho 

ainda melhor do que foi feito nesta, porque a comunidade está à espera e é para isso que 

foram eleitos. Quero desejar a todos um Feliz Natal para cada um, seus familiares, um 

próspero Ano Novo e um bom trabalho nesta Casa. Obrigado a todos. 

PRES. RAUL HERPICH: Obrigado Vereador Paulo Roberto Dalsochio. A palavra 

continua à disposição dos Senhores Vereadores. Com a palavra, Vereador Leandro 

Somacal. 

VER. LEANDRO SOMACAL: Obrigado Senhor Presidente, cumprimento os colegas 

Vereadores, a Vereadora Maristela Rodolfo Pessin, a imprensa presente, os Senhores 

presentes nesta Casa, o Vereador eleito Tadeu e demais presentes nesta noite. A minha 

colocação nesta noite também é em tom de despedida, estou dando um tempo da política, 

como a Vereadora também falou, mas também digo que não estou me desligando, acredito 

que tudo que eu projetei para a nossa cidade, eu ainda não encerrei, dei um tempo agora, 
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mas ainda tenho muito a fazer. Quero agradecer ao PSB e ao meu colega pela oportunidade 

que o PSB me proporcionou de ter assumi esta cadeira, a qual eu tentei defender com a 

grandeza que o partido representa e dizer a todos que nós tivemos divergências de 

pensamentos, como o Vereador Paulo falou, mas foram pontos de vista diferentes, criamos 

uma amizade boa dentro desta Câmara e cada um, no seu ponto de vista, quer o melhor 

para a nossa cidade e continuaremos fazendo, cada qual do seu jeito, o melhor para 

Farroupilha. Desejo também boa sorte aos futuros Vereadores eleitos que farão o trabalho 

aqui e que seja o melhor possível, aproveito e desejo um Feliz Natal, um próspero 2017, 

que seja um ano bom e que tenhamos cada vez mais um bom trabalho em prol da nossa 

querida Farroupilha. 

PRES. RAUL HERPICH: Obrigado Vereador Leandro Somacal. A palavra continua à 

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

no seu espaço de liderança. 

VER. MARISTELA RODOLFO PESSIN: Só no sentido que eu acabei antes de 

agradecer a todos aqueles que me oportunizaram estar aqui, durante quatro Legislaturas e 

agradecer também, não poderia ser diferente, aos meus eleitores, aqueles que torceram por 

mim, aos amigos e em especial, a minha família, acredito que isso é bastante importante e 

quero dizer que da nossa maneira, nós vamos continuar à disposição de quem precisar de 

nós. Era isso, quero desejar um Feliz Natal e um Feliz Ano Novo a todos. Muito obrigada, 

Senhor Presidente. 

PRES. RAUL HERPICH: Obrigado Vereadora Maristela Rodolfo Pessin. A palavra 

continua à disposição dos Senhores Vereadores. Com a palavra, Vereador Alberto Maioli. 

VER. ALBERTO MAIOLI: Senhor Presidente, Senhores Vereadores, demais presentes. 

Eu não ia me manifestar, mas vou fazer algumas colocações rápidas e importantes. Eu 

viajei neste final de semana para o Paraná e Santa Catarina e fui abastecer em um posto de 

gasolina em Santa Catarina, paguei R$ 3, 60, vim a Veranópolis e paguei R$ 4,26, então 

mais de R$ 0,60 centavos de diferença de um litro de gasolina, que absurdo que nós temos 

de diferença no valor da gasolina e sendo uma refinaria aqui perto de Porto Alegre, mas 

tudo bem, precisamos tem que colocar e pagar, mas eu acredito que talvez será também o 

meu último dia hoje e amanhã só Deus sabe e o Prefeito vai escolher os próximos 

mandatários para ajudar a assessorá-lo na sua administração. Eu quero dizer que hoje, fui 

diplomado como segundo Suplente, motivo de alegria e satisfação. Em primeiro lugar, eu 

quero agradecer as minhas famílias e Deus, por me dar a oportunidade de poder concorrer 

sete vezes como Vereador aqui no Município de Farroupilha e todas as vezes, fui 

diplomado entre titular e Suplente, até o terceiro Suplente. Eu gostaria que Deus me desse 

a oportunidade de concorrer mais sete vezes para Vereador em Farroupilha, seria a maior 

alegria do mundo para mim, sete vezes que seriam mais 28 anos de vida, mas independente 

disto, eu quero dizer a todos os companheiros que para mim, sempre digo e vou continuar 

dizendo e aquilo que falou o Doutor Maggioni hoje foi muito importante, que independente 

de cores partidárias, nós concorremos para depois defender todos os segmentos da 

sociedade do município, nós somos eleitos por uma população, mas nós representamos 

toda a população. Por este motivo, se eu tiver o privilégio de voltar para esta Casa, 

independente de cores partidárias, sempre irei defender a sociedade, aquilo que é bom, se 

vota e se elogia e se tiver algo ruim, tem que criticar e fazer as suas reivindicações de 

melhorar as coisas. Eu quero agradecer os nobres pares Vereadores, também por me 

aturarem no tempo em que eu estive aqui, o Vereador Vinicius é da jovem guarda e eu sou 
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da velha guarda, nós fizemos uma bela dupla, onde começaram coisas boas, brincadeiras, 

mas é tudo salutar e eu quero desejar um Feliz Natal para todos, um Ano Novo cheio de 

paz, amor, alegria, saúde, felicidade e que a tristeza jamais possa se arquivar nas páginas 

de suas tão preciosas vidas. Muito obrigado, Senhor Presidente. 

PRES. RAUL HERPICH: Obrigado Vereador Alberto Maioli. A palavra continua à 

disposição dos Senhores Vereadores. Com a palavra, Vereador Aldérico Bonez de Matos. 

VER. ALDÉRICO BONEZ DE MATOS: Obrigado Senhor Presidente, Senhores 

Vereadores, Vereadora Maristela Rodolfo Pessin, imprensa, servidores da Casa, o Tadeu 

Salib dos Santos, nosso Vereador que foi diplomado hoje e estará assumindo no dia 1º de 

janeiro de 2017, demais presentes nessa noite. Como todos estão em ritmo de despedida, já 

tiveram momentos turbulentos nessa Casa, a qual eu também, de forma não muito 

tranquila, deixei essa cadeira em que eu ocupava e vejam como é a vida, naturalmente 

dando a oportunidade para o Vereador Leandro Somacal que também ficou contemplado e 

conseguiu desenvolver o seu trabalho. Eu retornei à Casa e dessa forma, percebi que tinha 

um motivo para estar aqui novamente, que era para corrigir os erros do período anterior. 

Quando a gente assume aqui, a gente entra com uma vontade e defendendo a nossa forma 

de ver as coisas com unhas e dentes, isso é verdade, mas na medida em que o tempo vai 

nos esclarecendo e nos colocando a par da realidade das pessoas que também defendem 

suas razões, aliás, divergências acontecem, porque cada qual defende suas razões. Portanto, 

durante esse período também, eu procurei desenvolver e graças a Deus consegui evoluir 

nesse sentido, ouvindo e respeitando ainda mais a opinião dos outros, mesmo da oposição, 

se faz oposição, é necessário para que quem está na situação dê o máximo de sua 

capacidade, isso é importante, a democracia nos deixa nessa condição, então estamos aqui 

novamente agradecendo a oportunidade de estar aqui assumindo essa Casa, desde novo 

participando de grupo de jovens, da comunidade, Diretorias, Círculo de Pais e Mestres, 

enfim, sempre tive uma atenção voltada a questão de buscar o melhor ao grupo que eu 

pertenço e defendo. Isso eu procurei fazer aqui, agradeço a todos por esses dias em que 

passamos juntos e desejo a todos um feliz Natal e um próspero 2017. Obrigado Senhor 

Presidente. 

PRES. RAUL HERPICH: Obrigado Vereador Aldérico Bonez de Matos. A palavra 

continua à disposição dos Senhores Vereadores. Com a palavra, Vereador João Reinaldo 

Arrosi. 

VER. JOÃO REINALDO ARROSI: Boa noite Senhor Presidente, demais colegas, 

pessoas que nos visitam nessa noite, imprensa. Eu também estou em ritmo de despedida, 

porque achei que era a hora de parar. Comecei tarde na política, acredito que é a hora certa 

de me despedir dela como participante mais efetivo, porque política se faz no dia a dia na 

nossa família também. Saio e me despeço de vocês todos, parabenizando os eleitos, os que 

estão tomando a mesma atitude que a minha, os que estão saindo, os que não conseguiram 

e os que conseguiram novamente, parabéns pelas escolhas, porque a vida é feita de 

escolhas, chega uma hora em que nós temos que não só obedecer a nossa vontade, mas 

também a vontade da nossa família. Eu saio daqui dizendo que se eu não tiver alguma 

mágoa ou vestígio contra alguém, eu estaria mentindo para mim mesmo, eu saio daqui com 

alguns apontamentos, uma ou outra decepção de algumas pessoas, de alguma pessoa que 

tentou impedir que eu trabalhasse, de outra pessoa que ofendeu a minha mãe em um órgão 

de imprensa, isso eu não posso esquecer, mas também posso perdoar. Dificilmente a gente 

esquece isso e outras passagens que também não posso esquecer, que por ação de algumas 
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pessoas inconsequentes, a minha filha também foi presa, prestando serviços, não por 

indicação minha, mas por capacidade própria dela. Pessoas tentando atingir outras, 

atingiram ela, mas ela conseguiu chegar onde chegou, abrindo mão de dois concursos 

públicos para ser estagiária no trabalho em que ela fazia, dois concursos públicos 

assumidos, no qual ela teve a opção de escolha em qual ela iria trabalhar e em um ela já 

estava trabalhando, ela abriu mão dele para ser estagiária no local onde ela foi presa. 

Portanto, eu saio com algumas reparações, não com mágoas, porque o mundo e a história 

voltam e as pessoas que fizeram isso, vão ter a justiça do tempo. Esquecendo a parte um 

pouco mais sofrida, para mim só foram alegrias, eu participei de três eleições, me elegi em 

duas, uma fiquei suplente, onde eu tive a oportunidade também de assumir e em uma que 

eu assumi aqui na Câmara de Vereadores, eu dei a oportunidade para companheiros, 

assumiram 4 meses no meu lugar, então eu saio feliz, conheci pessoas da situação, 

oposição de excelente caráter, de fácil conversa, de fácil entendimento, mas também 

pessoas difíceis de entender. Quero agradecer a todos, a Casa, a todos os funcionários, 

colegas, desejando um Feliz Natal a todos, um bom ano novo e que o Senhor nos ilumine, 

obrigado. 

PRES. RAUL HERPICH: Obrigado Vereador João Reinaldo Arrosi. A palavra está 

continua à disposição dos Senhores Vereadores. Com a palavra, Vereador Josué Paese 

Filho no seu espaço de liderança. 

VER. JOSUÉ PAESE FILHO: Só para fazer alguns agradecimentos. Quero agradecer a 

todos os funcionários da Casa, um agradecimento todo especial com muito carinho a nossa 

Assessora Renata, que me aguentou 8 anos já, mas graças a Deus a gente sempre teve uma 

boa convivência, sempre trabalhamos direito e mais 4 anos agora, então junto com o 

Tadeu, quero agradecer mais uma vez a todos os funcionários, mais uma vez os Vereadores 

que não estão aqui da próxima Legislatura, quero dizer que aprendi muito com eles, 

aprendi a admirar, não só os titulares, como também os suplentes e mais uma vez de 

coração, um Feliz Natal e um próspero Ano Novo a todos. Obrigado. 

PRES. RAUL HERPICH: Obrigado Vereador Josué Paese Filho. A palavra está à 

disposição dos Senhores Vereadores, a palavra está com o Juvelino Angelo De Bortoli. 

VER. JUVELINO ÂNGELO DE BORTOLI: Senhor Presidente, demais pares, 

imprensa e demais presentes. Primeiro, eu gostaria de agradecer a minha família pelo apoio 

recebido nesses 16 anos em que eu estive na política. Acredito que sem isso, a gente não 

vai a lugar nenhum e dizer que dentro da política, exerci algumas atividades que me 

orgulha de ter lutado por Farroupilha, por exemplo: quando eu entrei, entrei porque havia 

uma necessidade na época, havia desemprego em Farroupilha, não existiam vaga nas 

empresas, e quando existia, as empresas estavam implantando o ISO 9000 no ano de 2000 

e para ter o ISO 9000, as pessoas tinham que ter qualificação, no mínimo o 1º grau 

completo. Muitos migrantes vieram de outras cidades, o Vereador Paulo conhece essa 

história, vieram para cá com a 1ª ou 2ª série, ou seja, o 1º grau incompleto e as empresas 

não poderiam admitir esses trabalhadores sem ter essa escolaridade, porque o ISO 9000 

exigia essa escolaridade para ter um produto certificado. Por isso, era a minha preocupação 

na época, fui procurado por vários partidos políticos, eu estava à frente da Entidade 

Sindical como Presidente e eu decidi por aquele que me disse que iria abrir as portas das 

escolas municipais a noite que estavam fechadas e que poderia fazer o EJA, o Supletivo de 

1º grau para que essas pessoas tivessem uma oportunidade na vida e pudessem voltar para 

o mercado do trabalho. Eu não posso esquecer que um dia chegou um Senhor, sentou na 
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minha frente e me disse: Juvelino, arrumei emprego na empresa “x’, eu tenho Certificado 

de Reservista, Título de Eleitor, Carteira de Identidade, Carteira de Trabalho, mas me falta 

um tal de certificado de conclusão do 1º grau, onde eu compro? Aí eu tive que convencer 

esse Senhor que não era o papel que a empresa queria, era o conhecimento, que ele 

soubesse ler e escrever, porque ele tinha que trabalhar na portaria e tinha que saber abrir e 

lidar com máquinas para abrir portaria da empresa, ele começou a chorar e disse: mas eu 

não tenho, o que eu faço? Não tenho dinheiro para fazer, só tinha o Estadual do Vivian 

Maggioni e o Estadual do centro, ele morava em um bairro afastado, tinha que pegar dois 

ônibus, desempregado, com família e não tinha como pagar. Essa foi a luta que eu entrei 

para a política. Através disso, conseguimos outras coisas na cidade, por exemplo: no 

primeiro mandato, os hidrantes que hoje estão instalados na cidade, que só tinham dois ou 

três no Centro da Cidade, hoje tem em todos os bairros e tive a felicidade de ser Secretário 

de Habitação. Quero dizer que me orgulhou muito ter sido Secretário da Habitação, 

podemos ter feito casas, lembro que foram 182 entre o Projeto PSH que era um dinheiro 

curto, mas que dava para viabilizar e dar condições e dignidade à família, mesmo com 

dificuldade, mas dignidade à família que é o que a gente precisa hoje, foram feitos os 

apartamentos do Minha Casa Minha Vida no Morada do Sol e no São Francisco, mesmo 

com problemas, se vocês forem hoje falar com o Valdir, com o Vedovelli, o Plínio, o 

Roque, com as pessoas que lidam com a engenharia da Caixa, vocês vão ouvir dizer que 

Farroupilha é a cidade que menos tem problemas nesse tipo de moradia, o que importa é 

que lá dentro tem famílias, tem famílias com problemas? Tem, nós temos problemas na 

nossa casa, quem não tem está mentindo, na nossa casa, na nossa família e quando você dá 

dignidade a família, você tem um trabalhador mais competente dentro da empresa, dá uma 

melhor produtividade, melhora a qualidade e você dá a ele a dignidade que faz com que a 

cidade cresça e também possa fazer com que ela seja bem desenvolvida, lamento muito a 

atual administração ter abandonado esse projeto, eu acho que mesmo que tenha, volto a 

repetir, mesmo que tenha alguns problemas, mas a dignidade daquela família que está 

morando lá, mesmo que tenha 20 ou 30 famílias com problemas, mas são trezentas e 

poucas com dignidade, isso é importante para a comunidade ou será que é melhor aquilo 

que está acontecendo na ida para Caxias Do Sul no Industrial, será que é isso que nós 

queremos para a nossa cidade? Portanto, eu deixo para a futura administração e para os 

futuros Vereadores que a pessoa humana se faz com dignidade e não com o sistema que a 

gente faz e deixa ela excluída da comunidade, muito obrigado e desculpe se eu me passei 

em algumas coisas. 

PRES. RAUL HERPICH: Obrigado Vereador Juvelino Ângelo De Bortoli. A palavra 

está à disposição dos Senhores Vereadores, a palavra está com o Vereador José Mário 

Bellaver. 

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

Maristela Rodolfo Pessin, imprensa, o Vereador que foi diplomado hoje Tadeu, 

funcionários da Casa, demais presentes nessa noite, nossa saudação. Quero dizer que 

realmente nós estamos aqui renovando a Diplomação pela 6ª Legislatura com passagens 

pela Secretaria de Obras e esse trabalho realizado foi graças aos eleitores que nos 

colocaram mais uma vez para representar a parcela da população nessa Casa. Quero fazer 

um agradecimento aos colegas Vereadores que estão se despedindo hoje: o Vereador 

Juvelino e o Vereador João Reinaldo Arrosi, agradecer a eles pelo entendimento, pelo 

trabalho realizado e aprendemos muito com a estada dos Senhores nessa Casa, a Vereadora 
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Maristela também pela passagem na Secretaria, um trabalho excelente que ela realizou de 

2000 a 2008. Portanto, todo esse trabalho realizado é importante para a Comunidade de 

Farroupilha, aos colegas Vereadores Lino e Paulo também, que por opção não concorreram 

mais, vão descansar agora, mas não se afastar da política, sempre estando ativos, os demais 

também que concorreram e são suplentes, quem sabe possam realizar seu trabalho 

juntamente com seus partidos e se puderem voltar à essa Casa de novo. Isso tudo é 

importante, colegas Vereadores, Presidente, o Vereador Ildo também, que do trabalho 

realizado e tendo sempre a participação nessa Casa com o apoio dos eleitores, isso foi 

bastante importante. Também quero fazer um agradecimento a todos os funcionários, a 

imprensa pelo trabalho, pela dedicação e as vezes pelo entendimento em que muitas vezes 

se discordava de alguma coisa, mas sempre se chegou a um acordo para poder dar maior 

contribuição nessa Casa. Portanto, quero fazer esse agradecimento a todos os colegas de 

todas as bancadas, os Assessores, funcionários da Casa, muito obrigado. Senhor 

Presidente, eu gostaria de ceder um aparte a Vereadora Maristela Rodolfo Pessin. 

PRES. RAUL HERPICH: Um aparte a Vereadora Maristela Rodolfo Pessin. 

VER. MARISTELA RODOLFO PESSIN: Obrigada Vereador José Mário. Na verdade, 

era só também para registrar essa passagem importante politicamente na minha vida na 

Secretaria do Trabalho, Assistência Social e Cidadania e também registrar o agradecimento 

por ter me oportunizado nesse trabalho ao Ex-Prefeito Bolivar Pasqual e também acabei 

ouvindo o Vereador Juvelino falar e eu esqueci de uma parte muito importante, que é o 

agradecimento sempre, acredito que de cada um de nós, em primeiro lugar as nossas 

famílias e no meu caso, eu quero deixar registrado aqui ao meu pai Zeno Pessin que 

também tem uma história muito bonita dentro da política, dentro do MDB e PMDB e que 

no mês de dezembro completou 85 anos de vida e a toda a minha família, a família do 

PMDB, a todos. Era isso Senhor Presidente, obrigada Vereador José Mário. 

VER. JOSÉ MÁRIO BELLAVER: Vereadora Maristela Rodolfo Pessin, o aparte 

contribuiu e com certeza você, pela passagem na Secretaria fez um grande trabalho, por 

isso é reconhecida perante toda a comunidade do nosso município. Também gostaríamos 

de parabenizar a aniversariante de hoje, a Assessora do nosso colega Vereador Josué, a 

Renata Brustolin que está mudando o calendário nesse dia, parabéns Renata, parabéns pelo 

trabalho e companheirismo que nós temos dentro dessa Casa. Era isso, Senhor Presidente, 

muito obrigado a todos, quero desejar um Feliz Natal a todos os colegas Vereadores, 

funcionários da Casa, um Feliz Ano Novo extensivo a todos os familiares com muita saúde 

e paz. Muito obrigado e tudo de bom para os Senhores. 

PRES. RAUL HERPICH: Obrigado Vereador José Mário Bellaver. A palavra está à 

disposição dos Senhores Vereadores. Com a palavra, Vereador Ildo Dal Soglio. 

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

presentes nessa noite. Eu também quero registrar a minha passagem na Câmara de 

Vereadores. Primeiro, quero pedir desculpas as pessoas que de repente, a gente no embate 

político e na discussão, tenha ofendido, mas eu acredito que isso faz parte da política e que 

na realidade, cada um de nós, através de um pensamento diferente, estamos unidos para o 

bem de toda a comunidade, pensando no bem do município e no bem da sociedade. Quero 

agradecer, apesar de não estar presente, a Assessora de Bancada do nosso partido, a 

Franciele que muito colaborou e atualmente a Edinara, a minha Assessora atual que é uma 

pessoa muito querida, muito competente naquilo que ela faz e agradecer a cada Vereador, a 

cada funcionário dessa Casa que me ajudaram de uma forma ou de outra. Agradecer 
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também a imprensa, ao Ricardo Ló, ao outro rapaz do Jornal Informante que está presente, 

o Ricardo Ló, que pode faltar um Vereador as vezes, mas o Ricardo Ló não falta. 

Agradecer pelas vezes que também me oportunizou de poder falar algumas coisas que eu 

gostaria de propor e aos outros jornais e também a imprensa falada. Quero agradecer ao 

meu colega Vinícius que muito trabalhou, trabalhamos junto com ideias também, 

agradecer ao Partido dos Trabalhadores que me oportunizou, agradecer também a todas as 

pessoas que me deram opiniões sobre algum trabalho, porque eu tenho certeza que as 

vezes, é difícil uma pessoa que veio trabalhar na colheita da maçã, com dificuldade e de 

repente por 4 anos ter essa honra de ser Vereador. Eu acredito que tive os meus 

merecimentos também, mas eu acredito muito que as pessoas me deram essa oportunidade, 

a cada eleitor que votou em mim nas eleições passadas, eu quero agradecer do fundo do 

meu coração, agradecer também aquelas pessoas que ainda acreditaram nesse Vereador, 

que foram 332 votos, quero agradecer a Bancada do PMDB e do PP pelos contrapontos 

que nós tivemos, a Bancada do PDT, ao Vereador Sedinei Catafesta com a sua bancada, ao 

PSB, a REDE também Vereador Alberto, todos, eu quero agradecer a cada um, porque eu 

acredito que é assim que a gente constrói o mundo e a sociedade, as vezes nós brigamos no 

bom sentido, mas não é por nós mesmos, nós brigamos em favor da comunidade, então eu 

quero deixar isso registrado. Muito obrigado, não saio triste, eu saio contemplado por ter 

essa honrosa oportunidade de exercer o Parlamento de Farroupilha. Muito obrigado Senhor 

Presidente. 

PRES. RAUL HERPICH: Obrigado Vereador Ildo Dal Soglio. A palavra está à 

disposição dos Senhores Vereadores, a palavra está com o Vereador Arielson Arsego. 

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

cumprimentar o Vereador Eleito Tadeu, também cumprimentar a imprensa, agradecer o 

trabalho, mesmo estando aqui novamente durante 4 anos, agradecer o trabalho feito pela 

nossa Assessora de Bancada, funcionários da Casa, agradecer a todos os Vereadores, 

mesmo nas discussões, sem problema nenhum, eu disse para o Vereador João Reinaldo que 

eu não vou falar muito, senão eu vou chorar, sou muito emotivo. Portanto, quero agradecer 

a todos vocês e dizer que aqueles que não vão mais estar aqui nos próximos 4 anos, isso já 

aconteceu comigo e não é nenhum problema. Quando eu sai daqui, Deus me abriu uma 

outra porta melhor do que estar aqui, tendo outros objetivos na minha vida, outros 

conhecimentos, fazendo outro tipo de serviço, quem sabe até podendo fazer muito mais 

pela comunidade do que estando aqui como Vereador, tive a oportunidade de ser Secretário 

de Desenvolvimento Econômico e Turismo, Secretário de Administração, hoje Gestão e 

Governo, Secretário Municipal de Obras, Chefe de Gabinete do Prefeito Pasqual, tive a 

oportunidade de estar aqui como Vereador de 1992 a 1996 como suplente, estar aqui como 

Vereador titular de 1997 a 2000, agora de 2013 a 2016, estar de 2017 a 2020 e só tenho 

agradecer. Claro que eu tenho algumas mágoas, alguns resquícios que as pessoas tentam 

fazer, colocar na vida da gente, eu não vou ficar aqui só com “nheco-nheco”, não é da 

minha característica, as pessoas dizem: “agora parece que todo mundo está se despedindo”, 

amanhã está todo mundo na política de novo, porque quem toma essa cachaça, não vai 

largar nunca, eu duvido que as pessoas não voltem, a Vereadora Maristela Rodolfo Pessin 

colocou muito bem que vai estar aqui, vai estar mesmo, como Vereadora suplente do 

PMDB, vai poder sim assumir essa cadeira, como farroupilhense e como membro de um 

partido, eu não tenho dúvidas que mesmo se não esteja com um microfone ou algo assim, 

as dicas, os conselhos, os seus pareceres, vai poder dar dentro do partido e auxiliar ou 
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contribuir para que a gente possa fazer um trabalho excelente na Câmara de Vereadores. 

Portanto, vão mudar vários Vereadores, alguns vão estar na Prefeitura e aí vão ter que 

mostrar aquilo que cobrava aqui, outros já passaram por lá e vieram para cá para cobrar 

daqueles que foram de novo, funciona assim, a oposição e a situação, vão ter essas 

cobranças, um vai achar ruim no momento, outro vai achar ruim no outro, mas nós estamos 

aqui para tentar colaborar, tentar acertar, não deixei de discutir quase nenhum projeto nessa 

Casa, só aqueles que não tinham que discutir mesmo, o resto eu discuti todos e vou discutir 

de novo, talvez de uma maneira diferente, cada vez a gente vai aprendendo um pouco mais, 

vou ter outros colegas aqui também que vão poder falar pela bancada, então eu não sei 

como é que vai ser nos próximos 4 anos, mas quero agradecer a Bancada do PMDB, que 

das discussões que nós fazíamos ali na sala de reuniões da bancada, nós acabávamos vindo 

para cá com um pouco de coisas escritas e falando, quem sabe as vezes até mais que 

outros, mas pela discussão que nós tínhamos dentro da bancada e a gente ficava até as 

vezes como um porta voz, mas das discussões e daquilo que se alinhava, que se ajustava, 

espero que os próximos Vereadores, José Mário e nós vamos estar aqui, espero que os 

próximos 3 Vereadores do PMDB, que os 5 possam conversar e tenham a mesma relação 

que nós tivemos aqui, Vereador João Reinaldo, Vereador Juvelino e Vereadora Maristela, 

que a gente possa realmente discutir e trazer aqui na hora das discussões, os projetos nos 

nossos pensamentos, mesmo que seja diferente dos outros, mas é unanimidade, eu já ouvi 

falar e é burra, eu não sei quem inventou isso também, porque eu acho que as vezes 

unanimidade quer dizer que todos estão a favor e que é um projeto que é bom, não vejo 

porque a unanimidade tem que ser burra, ela pode ser discutida, mas vai chegar a um ponto 

que será unânime, vários projetos nós votamos assim. Portanto, quero agradecer a todos os 

Vereadores pelo convívio, ao Vereador João Reinaldo, que a gente sai sempre com alguma 

coisa errada, isso não tem dúvida nenhuma e aqueles que tentaram perseguir, alguns 

estavam aqui hoje para ver mais um diploma, o 6º nas mãos desse Vereador, não sei se terá 

a próxima, mas isso só o tempo dirá. Obrigado a todos, Feliz Natal e um próspero Ano 

Novo a todos. 

PRES. RAUL HERPICH: Obrigado Vereador Arielson Arsego. Tenho dois avisos, em 

primeiro lugar: amanhã é a última Sessão do ano, os Senhores Vereadores que deixarão a 

Casa, deixem as chaves nas gavetas e deixem as mesmas limpas. Quero avisar também aos 

que ficarão, que nós fechamos ali atrás agora, nós conseguimos estacionamento, está 

autorizado, tem portão, vai ter cadeado, mas vai abrir de manhã e vai fechar à tarde 

juntamente com a Câmara, vai ser exclusivamente para os Vereadores. Nada mais a ser 

tratado nessa noite, declaro encerrados os trabalhos da presente Sessão Ordinária. Boa 

noite a todos e até amanhã. 
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