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SESSÃO ORDINÁRIA
Presidência: Sr. Fabiano André Piccoli
Às 18:00 horas, o Senhor Presidente Vereador, Fabiano André Piccoli assume a direção
dos trabalhos. Presentes os seguintes vereadores: Alberto Maioli, Aldir Toffanin,
Arielson Arsego, Eleonora Broilo, Fabiano André Piccoli, Jonas Tomazini, José Mario
Bellaver, Josué Paese, Odair Sobierai, Raul Herpich, Sandro Trevisan, Tadeu Salib dos
Santos, Thiago Brunet, Tiago Ilha.

PRES. FABIANO ANDRÉ PICCOLI: Boa noite a todos e a todas. Sejam muito bemvindos à Câmara Legislativa de Farroupilha. Boa noite especial a todos os familiares do
falecido Tiliko, sejam todos bem-vindos a essa Casa. Invocando o nome de DEUS declaro
abertos os trabalhos da presente Sessão Ordinária. Também saudamos de forma especial o
Senhor Carlos Mário Paese, ex Vereador, ex Vice-Prefeito, seja muito bem-vindo Senhor
Carlos Mário. Passamos para a Ordem do Dia.
ORDEM DO DIA
PRES. FABIANO ANDRÉ PICCOLI: Colocamos em primeira discussão o Projeto de
Lei nº 034/2017, que Denomina Estádio de Futebol das Castanheiras Edson Luiz Tonin
Tiliko. Temos os pareceres favoráveis de: Constituição e Justiça, Educação Esporte Lazer e
Assistência Social, bem como o Jurídico da Casa. A palavra está à disposição dos Senhores
Vereadores, a palavra está com o Vereador Josué Paese Filho.
VER. JOSUÉ PAESE FILHO: Obrigado Senhor Presidente, Senhores Vereadores,
Vereadora Eleonora, imprensa presente, a Rádio Spaço, funcionários da Casa, demais
pessoas. Em primeiro lugar, Senhor Presidente, quero aqui cumprimentar algumas pessoas
e se eu esqueço de alguém por favor, que eu não gosto muito de citar nomes para não
deixar ninguém de fora, mas vou citar aqui meu amigo pessoal de muitos anos o “Cotinha”
que está presente, seu filho Cássio, Charles Paese, Elói Paese, ex Vereador, ex Presidente,
ex Vice Prefeito desse município Carlos Mário Paese, Olímpio Tonin, Lorena Paese Tonin,
Ivani, suas filhas Caroline e Catherine, e outras pessoas que também se encontram na
plateia hoje à noite. Senhor Presidente, é uma grande satisfação, apesar de que a vida nos
traz muitas surpresas, mas estar aqui esta noite nesta Casa, lembrando de uma pessoa que
por muito se doou a este município em diversas áreas, no esporte, na ação social, em tantas
outras, foi fundador de muitas entidades aqui em Farroupilha, na defesa civil, e hoje nós
estamos aqui, como esta pessoa Edson Luis Tonin, o Tiliko, que foi o Presidente, que na
época levou o nosso Brasil de Farroupilha que hoje está em Bento Gonçalves disputando
pela segundona junto com o adversário Esportivo em Bento Gonçalves, nós estamos aqui
nesta Casa hoje então prestando uma grande homenagem a este homem, que muita
saudade nos deixou, mas muito por nós ele fez. Então hoje nós temos o nosso estádio
chamado Estádio das Castanheiras, a partir desse momento podemos dizer e aqui eu quero
fazer um agradecimento a todos os Vereadores que na reunião secreta todos concordaram
imediatamente, também quero fazer um agradecimento ao Prefeito Claiton, em uma
conversa que eu tive com ele porque o estádio, Vereador Tadeu, é do município e
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prontamente também o nosso Prefeito Claiton atendeu o pedido, o Elenir Luiz Bonetto,
Presidente do Brasil, o vice Presidente Luiz Fernando De Cesaro, todos concordaram.
Então sem demora, vai ser chamado então Estádio Municipal das Castanheiras Edson Luis
Tonin Tiliko e dentro do possível acho que brevemente todos nós vamos ser convidados
pelo Prefeito para fazer então a colocação da placa lá na entrada do Estádio das
Castanheiras. Por isso então eu peço Senhor Presidente e quero aqui ressaltar que esse
Projeto 034/2017 foi encaminhado como sugestão por mim, por esse Vereador e pelo
Vereador Arielson Arsego da bancada do PMDB. Depois o Vereador Arielson também vai
usar a palavra e desde já eu peço urgência no projeto desta noite e agradecer mais uma vez
às pessoas que compareceram essa noite. Muito obrigado Senhor Presidente.
PRES. FABIANO ANDRÉ PICCOLI: Obrigado Vereador Josué Paese Filho. A palavra
está à disposição dos Senhores Vereadores, a palavra está com o Vereador Arielson
Arsego.
VER. ARIELSON ARSEGO: Senhor Presidente, Senhores Vereadores, cumprimentar
aqui também Ivani, cumprimentar as filhas do Tiliko Caroline e Catherine cumprimentar o
Senhor Olímpio e a dona Lorena, os pais do Tiliko, cumprimentar também o Elói e o nosso
vice Prefeito Carlos Mário Paese e seu filho, gostaríamos de cumprimentar o Cota que todo
mundo conhece, o Cássio agora é um novo empreendedor em Farroupilha, nós já estivemos
lá para ver como é o funcionamento dessa nova empresa, parabéns pela instalação da nova
empresa, e falo isso porque é uma família que são pessoas empreendedoras, pessoas que
trabalharam por Farroupilha e nós estamos falando aqui de um dos membros dessa família,
que nós conhecemos muito bem e que eu posso dizer desde pequeno porque a minha idade
e a idade do Tiliko eram iguais, nós jogamos futebol juntos, nós participávamos de
campeonato em Caxias do Sul juntos, meu pai taxista, o pai dele taxista e até questões de
famílias próximas. Cumprimentar o meu amigo Richard aqui também, a Dorli, dizer para
vocês que a gente fica até emocionado em falar o nome do Tiliko, porque nós tínhamos
uma convivência, uma relação bem próxima e conversávamos praticamente com todo dia,
Tiliko era daquelas pessoas que deixava o carro estacionado em casa e caminhava o dia
inteiro. E quero confessar para vocês que o dia, no acontecimento do falecimento do
Tiliko, foi o dia do maior pânico meu. Ele era magro, eu gordo, ele não fumava e eu
fumava, ele caminhava um monte e eu não caminhava nada, e a partir daí inclusive mudei
alguns costumes meus. Mas nós estamos aqui para falar do Tiliko, que foi uma pessoa que
trabalhou muito para Farroupilha, e gostaria de parabenizar todos vocês, os pais, as filhas,
a esposa, todos os familiares porque nós temos a certeza de que por mesmo tendo ido
rápido, porque 50 anos não é nada, nós temos a certeza que ele deixou muito pra
Farroupilha. Uma das conquistas foi o Brasil ter subido para a primeira divisão e essa foi a
maior das colocações que nós fizemos aqui, Vereador Josué, para a questão do ginásio, ou
melhor, do campo das Castanheiras, o Estádio das Castanheiras ser chamado de Edson Luis
Tonin, o Tiliko, porque este foi o maior feito daquele time de futebol e do lugar onde ele
está hoje, mas nós teríamos muito para falar dele, no DMD, na Liga de Futebol de Salão,
na Liga de Futebol de Campo, como empresário do município, como uma pessoa que
doava o seu tempo, por exemplo nos voluntários, que não é qualquer um que faz esse tipo
de trabalho. Então dizer que para nós, as pessoas as vezes escutam e acham que poderiam
ter outros nomes, poderiam ter outros nomes sim, mas nós achamos que o melhor nome
para ser colocado no Estádio das Castanheiras era do Tiliko, por isso nós fizemos a
colocação do nome dele, eu e o Vereador Josué e prontamente todos os Vereadores
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aceitaram, porque todos os Vereadores tinham pouco ou muito, mas conheciam o Tiliko e
sabiam das coisas que ele fazia. Então nós poderíamos aqui listar como nós temos aqui na
justificativa do nosso Projeto, o currículo todo do Tiliko. Nós poderíamos ficar aqui
citando o espaço nosso, que nós temos aqui de 5 minutos, somente citando as coisas boas
que o Tiliko fez. E nós queremos deixar vivo a história dele, queremos deixar registrado
nos anais desta Casa e no Município de Farroupilha através do nome do Estádio o nome do
Edson Luis Tonin, o Tiliko. E que aonde ele esteja, eu tenho certeza que está torcendo por
Farroupilha, trabalhou junto conosco, foi uma pessoa que se dedicou, se não fosse isso, não
teria os representantes do povo de Farroupilha que são os Vereadores, não teriam aprovado
o nome dele. Então, o que nós podemos dizer hoje, é parabéns a todos vocês, todos da
família do Tiliko e que é merecedor. Por isso nós fizemos o pedido ao Prefeito, o Prefeito
mandou o Projeto desta Casa e a partir de hoje, com a aprovação dos Vereadores o Estádio
Municipal das Castanheiras vai ser chamado de Estádio Municipal das Castanheiras Edson
Luis Tonin Tiliko. Parabéns a todos vocês.
PRES. FABIANO ANDRÉ PICCOLI: Obrigado Vereador Arielson Arsego. A palavra
está à disposição dos Senhores Vereadores, a palavra está com o Vereador Alberto Maioli.
VER. ALBERTO MAIOLI: Senhor Presidente, Senhores Vereadores, Vereadora Dra.
Eleonora, quero aqui neste momento, eu não sei falar com palavras muito brilhantes, mas
podem acreditar que são palavras profundas que neste momento eu tiro do fundo do meu
coração. Quero cumprimentar os familiares do Tiliko, esposa, filhas, o pai do Tiliko, que
tenho uma lembrança muito grande que quando pequeno ainda eu era um gandula, que eu
assessorava para ir junto com ele para Porto Alegre levar uva para vender no Ceasa. Que
lembranças boas, que nós íamos para Vila Jansen e fazia essas caminhadas. Além disso eu
era muito amigo do Tiliko, gente muito querida, mas uma coisa eu quero dizer para vocês,
que é difícil das vezes quando a gente perde alguém da família, mas por outro lado nós
temos que ter uma gratidão tão grande com DEUS, que DEUS não escolhe a idade das
pessoas para sair desse mundo e ir junto com a vida do Senhor. Mas uma coisa que eu devo
dizer para vocês é que o Tiliko cumpriu com sua missão aqui nesta terra, como pai, como
esposo, como filho, como trabalhador e como desportista que aqui hoje eu tenho orgulho
de votar com muita alegria o Estádio das Castanheiras com nome de Tiliko. Eu, sem muito
me alongar quero dizer que o que ele deixou para nós eu tenho certeza que está gravado,
arquivado no coração de cada um, uma palavra muito bonita: saudade. Saudades de todas
as obras maravilhosas que o Tiliko nos proporcionou aqui nesta terra. Eu tenho certeza que
o Tiliko está aqui junto com nós neste momento e nós, fazendo está bela e merecida
homenagem, para este Senhor que muito trabalhou e muito contribuiu com o progresso e o
desenvolvimento do Município de Farroupilha. Então eu, da bancada da REDE, Vereador
Alberto Maioli, quero votar favorável a este Projeto e estou muito feliz por votar em um
Projeto de uma grande natureza, com o Estádio que é o nosso melhor estádio no Município
de Farroupilha que vai ficar para o resto da vida, Estádio das Castanheiras com nome de
Tiliko. Era só isso Senhor Presidente muito obrigado.
PRES. FABIANO ANDRÉ PICCOLI: Obrigado Vereador Alberto Maioli. A palavra
está à disposição dos Senhores Vereadores, a palavra está com o Vereador Tadeu Salib dos
Santos.
VER. TADEU SALIB DOS SANTOS: Senhor Presidente, Vereadores, Vereadora Dra.
Eleonora, hoje é um dia muito especial, a dona Ivani, a Caroline e a Catherine, hoje vocês
têm uma razão muito especial para se sentirem as pessoas mais abençoadas que estão aqui.
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Quando a gente empresta o tempo de alguém que a gente ama e que quer ter ao nosso lado,
empresta para uma comunidade, não poderia se ter um resultado diferente do que está
sendo hoje, o reconhecimento através das duas pessoas que tiveram um momento de brilho,
de lembrar do Tiliko, o Vereador Josué por ser um homem do esporte e viver o esporte, o
Vereador Arielson reconhecendo hoje que naquele momento ele balançou, porque ele disse
“meu DEUS como é que eu vou entender algumas coisas? ” E aí a gente se questiona como
é que vocês entenderam nesse momento que vocês deram aquele que era especial do lado
de vocês, para se doar inclusive em salvar vidas. Em todos os sentidos, porque o esporte
ele nos leva a não pensar besteiras e fazer o que é bom, para o físico, para a mente e para as
outras pessoas é uma forma de educação também. Falando em educação eu quero aqui
educadamente cumprimentar o nosso sempre vice Prefeito Dr., quero chamá-lo assim
porque ele é o engenheiro dos números aqui na nossa cidade, Carlos Mário Paese, também
ao Charles, seu filho que está aqui ao lado, mas eu quero saudar também o seu Tonin, a
dona Lorena, seu Tonin assim que eu o conheci, seu nome ou na verdade eu fiquei sabendo
ao longo do tempo, eu conheci pelo Tonin, tamanho era a responsabilidade de falar neste
que trazia no conhecimento nome e o sobrenome da família. Todas o conheciam e o
conhecem mais por Tonin propriamente do que o seu Olímpio. Eu queria dizer a vocês que
quando a gente coloca um filho aqui no mundo, a gente diz assim: “temos que educá-lo e
deixar ele viver porque ele veio para o mundo para viver” na verdade o Tiliko foi uma
pessoa que eu quero dizer para vocês que ele criou o mundo para as pessoas, próprio dele
de doação, de incentivo, sem nunca esquecer o respeito pelas pessoas, porque o esporte nos
leva a aprender que no esporte nós ganhamos, empatamos e muitas vezes perdemos, mas
ele foi um grande vencedor. Tanto é que está aí o reconhecimento a ele. Eu quero saudar
também a Dorli e esse sempre menino que está aí conosco, o Richard, também saudar os
demais da família Tonin, seu sempre Waldemar do Bairro São José seja bem-vindo a esta
Casa, a Casa do povo. Quero saudar as demais pessoas que estão aqui nessa tarde, também
o nosso ex Vereador e sempre professor, grande abraço seja bem-vindo e aos colegas e
trabalhadores desta Casa. Edson Luis Tonin, o Tiliko será estampado para marcar a quem
vem para Farroupilha, para reverenciar o seu nome no estádio de futebol, mas eu queria
dizer a dona Ivani e as filhas que digam para o mundo inteiro “aquele nome lá é o que
levou Farroupilha além municípios e chegou ao conhecimento do nosso estado e porque
não do nosso país, o nosso querido SERC Brasil”. Essa homenagem é justa, merecida e eu
quero parabenizar não somente ao Vereador Josué, ao Arielson, bem como a toda
unanimidade dos Senhores Vereadores pela grandeza do reconhecimento de todos os
Senhores. Muito obrigado Senhor Presidente.
PRES. FABIANO ANDRÉ PICCOLI: Obrigado Vereador Tadeu Salib dos Santos. A
palavra está à disposição dos Senhores Vereadores. Com a palavra o Vereador Aldir
Toffanin.
VER. ALDIR TOFFANIN: Senhor Presidente, Senhores Vereadores, quero
cumprimentar a Dona Ivani, em seu nome, cumprimentar a sua filha e seus familiares aqui
presentes. Falar do Edson Luiz Tonin, Tiliko, é muito fácil, tive o prazer de conhecer o
Tiliko, há muitos anos atrás, acompanhar o Tiliko, durante a sua trajetória no Brasil de
Farroupilha, sua trajetória vitoriosa no Brasil de Farroupilha e sabendo de sua simplicidade
e sua honestidade no que fazia. Eu gostaria de deixar registrado nessa Casa um episódio
que aconteceu há um tempo atrás, do falecimento do Edson Tonin, que foi um dia passando
em uma feira de automóveis aqui, adquiri um automóvel, um Voyage, esse que me
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acompanha até hoje, que está aqui no estacionamento, que pertencia a esposa do Seu
Edson. Logo que adquiri o veículo, procurei ele em sua empresa para fazer o seguro, como
eu já tinha um seguro de um outro veículo, ele com a sua honestidade que lhe acompanhou
em sua vida, me sugeriu que apenas fizesse a transferência desse seguro para evitar gastos
maiores. Este fato até me deixou alegre pela sua honestidade, porque poderia ter muito
bem aproveitado o momento, então foi um farto que me marcou e gostaria de dizer que este
Voyage permanece comigo aqui, está ali no estacionamento inclusive. Então eu gostaria
que em nome do Vereador Raul e do Vereador Thiago da bancada do PDT, juntamente
com este Vereador, a gente fica muito feliz em votar nessa noite, e votar favorável a este
Projeto. Era isso Senhor Presidente, muito obrigado.
PRES. FABIANO ANDRÉ PICCOLI: Obrigado Vereador Aldir Toffanin. A palavra
está à disposição dos Senhores Vereadores. Com a palavra o Vereador Thiago Ilha.
VER. THIAGO ILHA: Senhor Presidente, Senhores Vereadores, Senhora Vereadora, as
pessoas que aqui prestigiam esta Sessão. Veja bem como o trabalho de um homem que
serviu à comunidade desempenha algo tão importante que ultrapassa a vida que DEUS lhe
concedeu, isso é o que nós estamos vivendo hoje, porque ao momento que for aprovado e
eu aproveito para dar os parabéns aos autores, principalmente ao Vereador Josué Paese
Filho, por essa sugestão ao Projeto de Lei. Porque o nome do Tiliko, ultrapassa a própria
vida, porque como os colegas falaram, estará sendo lembrado, por muitos e muitos anos na
nossa comunidade. Estará sendo lembrado, talvez numa das áreas que ele mais gostou de
atuar na vida, que é o esporte e talvez no lugar que represente o esporte como um todo na
nossa cidade, que é o nosso estádio, o Estádio do Brasil de Farroupilha. Me lembro ainda
quando no rádio, em algumas oportunidades que eu o entrevistei, eu sempre enxerguei nos
olhos dele um brilho sem igual, e eu sempre disse isso aqui na Câmara e digo isso para
todas as pessoas que eu conheço, que eu admiro uma pessoa que tem um ideal, uma pessoa
que defende uma bandeira, e quando ela defende aquela bandeira, ela se doa tanto para
aquele Projeto que ela esquece dela mesmo. E por todos os exemplos que foram citados
hoje o Tiliko, era uma dessas pessoas, que esquecia dele mesmo, para muitos Projetos que
ele acreditava. Então este Vereador e a bancada do PRB, vota favorável a este Projeto e
que este momento possa ser lembrado por todas as gerações e vocês possam ter orgulho,
que essa pessoa foi e estará sendo sempre lembrado na nossa comunidade por um grande
trabalho prestado na nossa cidade. Era isso Senhor Presidente.
PRES. FABIANO ANDRÉ PICCOLI: Obrigado Vereador Tiago Ilha. A palavra está à
disposição dos Senhores Vereadores. Com a palavra o Vereador José Mário Bellaver.
VER. JOSÉ MÁRIO BELLAVER: Senhor Presidente, colegas Vereadores, saudar a
Vereadora Eleonora, também quero saudar os funcionários da Casa, a imprensa, a
comunidade que está presente nessa noite, mas em especialmente nessa noite, saudar os
familiares do Tiliko, a esposa, as filhas, enfim, a todos que são os parentes, os familiares
do Tiliko, quero saudar também o ex colega Vereador, Presidente dessa Casa, vicePrefeito, Carlos Mário Paese, aos ex-Vereador Aldérico Bonez de Matos que se faz
presente. E falar um pouco de Edson Tonin, o esporte do nosso município, sem o Tiliko
não existiria, me recordo muito bem, quando foi criada a Liga de Futebol, todo o trabalho
exercido pelo Tiliko, quando que ele marcava as reuniões, que fazia, que unia os
Presidentes dos clubes do interior, era sempre o Tiliko que o fazia, Presidente do Brasil de
Farroupilha, levando Campeão da 2º divisão e colocando o Brasil de Farroupilha na
1ºdivisão do futebol gaúcho. Momentos muito alegres e bons para a comunidade de
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Farroupilha, graças a Edson Luiz Tonin. Por isso quero deixar aqui essa lembrança, a todos
os colegas e aos familiares que se não tivessem tido o Edson Luiz Tonin em Farroupilha o
esporte não seria o mesmo. Então merecidamente o nome do estádio Edson Luiz Tonin, o
estádio das Castanheiras, é merecido, quero parabenizar o colega Vereador Arielson pela
lembrança e também o Vereador Josué Paese Filho, que realmente é uma das homenagens
mais justas que nós podemos realizar por essa Casa, a um cidadão que tanto se doou ao
esporte em Farroupilha. Então cumprimento a todos e com certeza, esse nome de Edson
Luiz Tonin, ao estádio das Castanheiras, deverá durar muitos e muitos anos da lembrança
de todo o trabalho que ele realizou no esporte de Farroupilha. Era isso Senhor Presidente,
muito obrigado.
PRES. FABIANO ANDRÉ PICCOLI: Obrigado Vereador José Mario Bellaver. A
palavra está à disposição dos Senhores Vereadores. Com a Palavra o Vereador Sandro
Trevisan.
VER. SANDRO TREVISAN: Boa noite Senhor Presidente, Senhores Vereadores,
Vereadora Eleonora, público presente, imprensa, funcionários da Casa, especial aos
familiares do Tiliko. Na verdade, eu não sou grande fã de futebol, mas eu acho que já tive
informações nos últimos dias suficientes e hoje também a respeito do Tiliko. Acredito que
sim, é extremamente justa essa homenagem, gostaria de dizer que a bancada do PSB é
totalmente favorável. Então meus parabéns a família e acredito sim que essa homenagem é
justa. Muito obrigado, era isso Senhor Presidente.
PRES. FABIANO ANDRÉ PICCOLI: Obrigado Vereador Sandro Trevisan. A palavra
está à disposição dos Senhores Vereadores. Com a palavra o Vereador Jonas Tomazini.
VER. JONAS TOMAZINI: Boa noite Senhor Presidente, Senhores Vereadores,
Vereadora Dra. Eleonora, imprensa aqui presente, mas especialmente a família do Tiliko,
minha colega de Banrisul, Ivani, as filhas Caroline e Catherine, aos pais e a todos os
familiares que se fazem presentes nessa noite. Eu acredito que o Tiliko, sabendo talvez da
sua breve passagem por esse mundo, construiu uma vida tão intensa. Então vocês
percebam como uma pessoa que infelizmente partiu tão cedo, conseguiu realizar tantas
coisas, cada um aqui, certamente tem um retrato da atuação dele, por uma amizade mais
próxima, uns por uma questão institucional, outros pelo esporte, outros pela questão do
voluntariado na Defesa Civil, e tantas outras atuações que o Tiliko teve enquanto esteve
conosco. Eu quero dizer que embora até não pareça, mas naqueles anos em que o Tiliko foi
o Presidente do Brasil de Farroupilha e a isso que se deve com a maior homenagem com o
nome do Estádio Municipal das Castanheiras que vai ter também o seu nome, eu jogava
nas escolinhas do Brasil e nós fazíamos as partidas preliminares ao time principal e eu
lembro bem assim de como ele comandava, bem não, mas assim como ele comandava a
preparação e como nós ficávamos empolgados ao entrar no estádio antes das partidas do
Brasil que iria jogar logo depois, tanto no acesso, como na primeira divisão. Também me
lembro do cuidado com as filhas, quando vinha deixá-las lá com a Ivani e as meninas
ficavam ali atrás dos Caixas conosco, lembro quando ele vinha levá-las ou busca-las e
sempre do cuidado e do orgulho que ele tinha da família que ele construiu aqui conosco.
Então como citado pelo Vereador José Mário, que parabenizar novamente aos Vereadores
Arielson e ao Vereador Josué Paese Filho, por essa justa e quem sabe a mais justa das
homenagens que esta Casa possa fazer a esse farroupilhense ou a um farroupilhense,
deixando marcado para todo o período o nome dele no Estádio Municipal das Castanheiras.
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Parabéns, muito obrigado pela contribuição que o Tiliko deu enquanto esteve conosco. Era
isso, muito obrigado Senhor Presidente.
PRES. FABIANO ANDRÉ PICCOLI: Obrigado Vereador Jonas Tomazini. A palavra
está à disposição dos Senhores Vereadores. No seu espaço de líder de bancada Vereador
Josué Paese Filho.
VER. JOSUÉ PAESE FILHO: Senhor Presidente, gostaria que o Senhor me desse se
faltar um segundo, eu acho que é muito importante deixar registrado nessa Casa, todos nós
Vereadores que manifestaram falaram, mas gostaria de deixar registrado nos anais dessa
Casa o Curriculum do Tiliko. Nascido em 24/08/1964, filho de Olímpio Tonin e Lorena
Paese, casado com Ivani Gregori Tonin, teve duas filhas Caroline Tonin, nascida em
12/05/2002 e Catherine nascida em 22/07/2004. Tiliko, como era conhecido teve uma
atuação muito forte na comunidade farroupilhense, principalmente no esporte, onde
exerceu diversas funções. Foi fundador e Presidente da Liga Farroupilhense de Futebol de
Campo por 7 anos. Presidiu a Liga Farroupilhense de Futsal, durante 6 anos foi Consul do
Esporte Clube Internacional em nossa cidade. Conselheiro Fiscal na Federação Gaúcha de
Futebol por 8 anos e sócio honorário da entidade. Diretor de Futebol da Associação
Farroupilhense - AFF, em 2006, no ano que estreia da equipe da série ouro. Veja colocou o
Brasil de Farroupilha na Série A e a AFF na Série Ouro, era pé quente. A maior conquista
do esporte foi na sua passagem como Presidente da SERC Brasil no ano de 1991/1992.
Aos 28 anos se tornou o Presidente mais jovem a dirigir uma equipe que veio a se
consagrar campeão da segundona, feito inigualável até hoje, já se passaram 25 anos. Como
profissão atuou também em diversas áreas, Grendene, Habitasul, Imofar, Tiliko tintas,
Posto de Molas Tiliko e por fim Tiliko Corretora de Seguros. Nos últimos anos de sua vida
passou a se dedicar a voluntário da defesa civil, com um núcleo da Defesa Civil em
Farroupilha, com uma atuação mais próxima ao Corpo de Bombeiros. Em 2011 foi
homenageado com uma medalha, com mérito especial dos serviços de Bombeiro, recebeu
várias homenagens, entre elas, Dirigente Esportivo do ano de 1993 do jornal Pioneiro, em
2009 por esse Vereador e a Câmara de Vereadores, recebeu o título de Mérito Esportivo
Farroupilhense, em 2014 homenagem do Corpo de Bombeiros de Farroupilha, pelos
serviços prestados à comunidade, entre outras tantas mais coisas que ele deixou. Para
encerrar, nós somos gremistas ele era um colorado, mas era merecedor dessa homenagem
independente, é uma brincadeira para quebrar um pouco o gelo. Dizer o seguinte, ele tinha
uma família maravilhosa, está aí os primos, os tios e também deixou uma família fantástica
para todos nós se espelhar, que é a Ivani e as duas filhas deles, infelizmente (inaudível)
homenagem para o Tiliko, mas parabéns para vocês.
PRES. FABIANO ANDRÉ PICCOLI: Obrigado Vereador Josué Paese Filho. Se
nenhum Vereador mais quiser fazer uso da palavra, colocamos em votação o pedido de
urgência formulado pelo Vereador Josué Paese Filho, em relação ao Projeto de Lei nº
034/2017, que denomina o Estádio Municipal das Castanheiras, como Estádio Municipal
das Castanheiras Edson Luiz Tonin Tiliko. Os Vereadores que estiverem de acordo
permaneçam como estão. Aprovado por todos os Senhores Vereadores. Nesse momento
então, colocamos em votação o Projeto de Lei número 034/2017, que denomina o Estádio
Municipal das Castanheiras, como Estádio Municipal das Castanheiras Edson Luiz Tonin
Tiliko. Os Vereadores que estiverem de acordo permaneçam como estão. Aprovado por
todos os Senhores Vereadores. Uma justa homenagem, como todo mundo já mencionou,
uma pessoa que fez história e que não passou por esse mundo em vão, deixou a sua marca,
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deixou o seu legado e deixou razões para a sua família se orgulhar da sua passagem pela
nossa cidade, pelo nosso país. Encaminhamento Vereador Tiago Ilha.
VER. TIAGO ILHA: Senhor Presidente, Senhores Vereadores, eu só queria dar entrada a
essa Casa o Projeto de Lei nº 035/2017, que concede o título honorífico de cidadão de
Farroupilha ao Senhor Alexandre Batistti, como tratado em Sessão secreta e tratado e
entendido por todos os Vereadores, até conversei na reunião antes da Sessão para que a
gente pudesse votar na noite de hoje, mas achei por bem deixar, que ocorram todos os
tramites da Casa, que passe pelas Comissões, para que também possa dar tempo, para que a
gente possa no momento que se encaminhar para a votação convidar a família e o próprio
Alexandre para estar aqui junto conosco, que tenho certeza que será bem importante.
Também notificar, conforme manda o Regimento interno dessa Casa, que na próxima
semana não estarei presente na Sessão, Senhor Presidente, na segunda e na terça feira, por
uma viagem de compromisso pessoal, então na próxima segunda e terça-feira, não estarei
presente na Sessão. Muito obrigado Senhor Presidente.
PRES. FABIANO ANDRÉ PICCOLI: Obrigado Vereador Tiago Ilha. Então
encaminhamos as Comissões de Constituição e Justiça, Educação, Esporte, Cultura, Lazer
e Assistência Social e Jurídico o Projeto de Lei nº 035/2017. Encaminhamento por uma
questão de ordem, Vereador José Mario Bellaver.
VER. JOSÉ MÁRIO BELLAVER: Senhor Presidente, da mesma forma que o Vereador
Tiago, se fosse possível com a concordância da Presidência e demais colegas Vereadores,
na próxima segunda-feira, também tenho um compromisso em Porto Alegre e será difícil
chegar no horário da Sessão, então peço aos colegas que possam ver essa situação e o
Senhor Presidente também. Muito obrigado.
PRES. FABIANO ANDRÉ PICCOLI: Obrigado Vereador José Mário Bellaver. Uma
questão de ordem o Vereador Sandro Trevisan.
VER. SANDRO TREVISAN: Senhor Presidente, na verdade eu queria dizer que não
pude comunicar a minha ausência da semana passada, porque foi inesperado, foi de última
hora, aconteceu isso, esperávamos que o nascimento fosse para a semana que vem, então
eu queria dizer a todos vocês, desculpa por não ter avisado, mas não foi minha culpa isso,
foi a natureza. Queria dizer também que o nosso Presidente estava presente ali, eu acabei
não citando ele, então o Presidente do PSB está aí, depois ele me puxa a orelha, por isso eu
aproveitei o momento para voltar. Obrigado pela compreensão. Era isso Senhor Presidente.
PRES. FABIANO ANDRÉ PICCOLI: Obrigado Vereador Sandro Trevisan, parabéns,
acho que de todos os Vereadores aqui, parabéns pelo nascimento do seu filho. Questão de
ordem Vereadora Dra. Eleonora Broilo.
VER. ELEONORA BROILO: Boa noite a todos, só para lembrar que nós teríamos uma
reunião da Frente Parlamentar pelos Animais, mas se eu não me engano vocês têm uma
inauguração do SENAC, alguma coisa assim, então fica para a semana que vem, o dia que
ficar melhor, segunda ou terça-feira, assim como, segunda a gente combina. Obrigado.
PRES. FABIANO ANDRÉ PICCOLI: Obrigado Vereadora Eleonora. Agora ás 19hs,
nós temos a inauguração das novas instalações do SENAC Farroupilha, onde todos os
Vereadores estão convidados, uma grande honra para Farroupilha ter esse serviço ampliado
em modernas instalações. Se nem mais um Vereador quiser fazer uso da palavra, nada mais
a ser tratado nessa noite, declaro encerrado em nome de DEUS, os trabalhos da presente
Sessão Ordinária. Convidamos a família e os amigos do Tiliko, para que venham aqui em
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cima no palco, porque a nossa Assessoria de Imprensa fará uma foto, para o registro da
Casa. Um boa noite a todos, uma boa semana, fique com DEUS e até a semana que vem.

Fabiano André Piccoli
Vereador Presidente

Sandro Trevisan
Vereador 1º Secretário
OBS: Gravação, digitação e revisão de atas: Assessoria Legislativa.

