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SESSÃO ORDINÁRIA 

 

Presidência: Sr. Fernando Silvestrin. 

 

Às 18 horas o Senhor Presidente Vereador Fernando Silvestrin assume a direção dos 

trabalhos. Presentes os seguintes Vereadores: Arielson Arsego, Deivid Argenta, 

Eleonora Peter Broilo, Fabiano André Piccoli, Jonas Tomazini, Jorge Cenci, José 

Mário Bellaver, Josué Paese Filho, Maria da Glória Menegotto, Rudmar Elbio da Silva, 

Sandro Trevisan, Sedinei Catafesta e Thiago Pintos Brunet. 

 

 

 

PRES. FERNANDO SILVESTRIN: Dando início então à Sessão do dia 19 de outubro de 

2020. Invocando o nome de DEUS declaro abertos os trabalhos da presente Sessão 

Ordinária. Em aprovação a ata nº 4053 de 28 de setembro de 2020, a ata nº 4054 de dia 29 

de setembro de 2020, a ata nº 4055 de 05 de outubro de 2020, a ata nº 4056 de 06 de 

outubro de 2020 e a ata nº 4057 de 13 de outubro de 2020. Os Vereadores que estiverem de 

acordo permaneçam como estão. Aprovado por todos os Vereadores presente. Solicito ao 

Vereador Arielson Arsego, 1º Secretário, para que proceda à leitura do Expediente da 

Secretaria. Com a palavra o Vereador Arielson Arsego.  

 

EXPEDIENTE 

 

1º SEC. ARIELSON ARSEGO: Senhor Presidente e Senhores Vereadores, a todos que 

nos prestigiam nessa noite. Ofício nº 253/2020 – SEDUC; Farroupilha, 29 de setembro de 

2020. Excelentíssimo Senhor Fernando Silvestrin, Presidente da Câmara Municipal de 

Vereadores - Farroupilha/RS. Assunto: reorganização do calendário escolar 2021. Senhor 

Presidente, na oportunidade em que cumprimentamos Vossa Excelência, vimos por meio 

deste considerando os questionamentos realizados de forma verbal pelos integrantes dos 

Círculos de Pais e Mestres – CPMs das escolas municipais no tocante à reorganização do 

calendário e o desenvolvimento das atividades do ano letivo de 2021 em razão da 

pandemia do coronavírus – covid 19, nos colocarmos à disposição para apresentarmos 

esclarecimentos sobre o tema, na data que for conveniente, conforme avaliação desta 

Câmara Municipal. Atenciosamente, Vinicius Grazziotin De Cezaro, Secretário Municipal 

de Educação. E esta reunião está agendada para o dia 26/10 às 18h. Ofício nº 280/2020 – 

SEMS; Farroupilha, 09 de outubro de 2020. Ilustríssimo Senhor Fernando Silvestrin, 

Presidente da Câmara Municipal de Vereadores – nesta cidade. Assunto: realização de 

audiência pública. Senhor Presidente, dirigimo-nos a Vossa Senhoria para solicitar a 

realização de audiência publica no dia 30/10/2020 às 10h para apresentação do Relatório 

de Gestão da Secretaria Municipal de Saúde, 2º quadrimestre/2020 – financeiro, conforme 

estabelece a Lei Federal nº 8689/93 de 27/07/1993, Decreto Federal nº 1651/95, Lei 

Complementar nº 101/00, Portaria Estadual nº 37/03, Resolução CIB nº 38/03 e Portaria 

Estadual nº 882/2012. Certos de podermos contar com a Vossa colaboração, desde já 

agradecemos. Atenciosamente, Vanessa Zardo Secretária Municipal de Saúde. Ofício nº 

233/2020 – GAB; Farroupilha, 13 de outubro de 2020. Excelentíssimo Senhor Fernando 

Silvestrin, Presidente da Câmara Municipal de Vereadores - Farroupilha/RS. Senhor 
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Presidente, encaminhamos em anexo, para análise do Poder Legislativo, relatórios de 

estudos e as estimativas das receitas para o exercício do ano de 2021, inclusive da receita 

corrente líquida e as respectivas memórias de cálculo, conforme determina o art. 12º § 3º 

da Lei de Responsabilidade Fiscal nº 101/2000 de 04 de maio de 2000. Colocamo-nos à 

disposição para demais informações que se fizerem necessárias. Atenciosamente, Pedro 

Evori Pedrozo Prefeito Municipal. E aqui então está todo o relatório, os Vereadores que 

tiverem interesse está na Secretária da Casa. Era isso, Senhor Presidente. Obrigado.  

PRES. FERNANDO SILVESTRIN: Obrigado, Vereador Arielson Arsego, pela leitura do 

Expediente da Secretaria da Casa. Antes de passar ao espaço destinado ao Grande 

Expediente, quero saudar todos os Vereadores, em especial a Vereadora Maria da Glória 

Menegotto e a Vereadora Eleonora Broilo. Saudar os internautas que nos assistem nesse 

momento, que nos acompanham, a imprensa através da TV Serra, o Leandro Adamatti que 

nos acompanha, saudar também os funcionários da Casa e também quero saudar algumas 

pessoas que nos acompanham nessa noite, têm várias aí. Então quero saudar a Yasmim 

Ribeiro Xavier que está aí presente não sei quem é levanta a mão aí, tem a Antônia de 

Assunção Saldanha, a Luísa Martinelli Carlesso, obrigado pela presença, Andreia de 

Assunção e tem também a Caroline Casa que nos acompanha; e tem o pessoal da escola 

Municipal Ângelo Chiele, se não me engano deve ser Ângelo Chiele aqui, a Marceli Golin 

que está aqui presente, a Claudiane da Silva, a Laura Silvestrin, a Lara Silvestrin, Paola 

Giacobbo e Tatiane Hoffmaister. E também nos acompanha nessa noite o Marcos 

Gervasoni que também está aqui conosco e os demais presentes. Então dando início... 

Também saudar a presença aqui do Muller da Rádio Spaço FM que nos acompanha essa 

noite. Então dando início ao espaço destinado ao Grande Expediente. 

 

GRANDE EXPEDIENTE 

 

PRES. FERNANDO SILVESTRIN: Eu convido o partido do Movimento Democrático 

Brasileiro - MDB para que faça uso da tribuna. Fará uso da tribuna a Vereadora Eleonora 

Broilo. 

VER. ELEONORA BROILO: Boa noite, Senhor Presidente, colegas Vereadores, colega 

Vereadora, Adamatti, Muller; eu quero cumprimentar especialmente a Sandra que está de 

volta, nós estamos muito felizes com tua volta, inclusive não sei se é possível, mas eu 

gostaria de pedir uma salva de palmas pela volta dela. É possível, Presidente? Seja muito 

bem vinda e muita saúde, muito obrigado pela tua ajuda sempre. Todas as pessoas que aqui 

se encontram, os alunos e os pais tanto do Oscar Bertholdo quanto do Ângelo Chiele, a 

Rosane Martinelli, Jomara Baldissera e todas as pessoas que nos acompanham hoje eu 

gostaria de agradecer, e neste momento também está entrando a Jedoci o seu marido 

Alencar e a nossa linda, linda, Miss Universe, maravilhosa, maravilhosa. Então sintam-se 

todos, todos, cumprimentados nessa noite. Bem, então alguns assuntos me trazem a ocupar 

essa tribuna. Um deles justamente é sobre a nossa pequena grande Miss Universe, né, então 

é o requerimento nº 253/2020; em que os Vereadores signatários, após ouvida a Casa, 

requerem que seja encaminhado votos de congratulações à farroupilhense Ana Laura 

Cousseau Barbosa, Miss Universe RS na categoria infantil 2020 do Concurso Mini Miss 

Universe RS 2020 – versão Disney BFF & categorias, ocorrido nos dias 10 e 11 de outubro 

na cidade de Canoas/RS. Eu tenho muito orgulho, mas muito orgulho em dizer que esta 

menina cresceu no meu consultório, que eu pude muitas vezes ajudá-la quando ela precisou 
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e a sua família também e o orgulho de ver na menina maravilhosa que ela se tornou é 

imenso para mim. Não só na menina linda que ela se tornou, mas a menina maravilhosa 

que ela é por dentro; ela é uma menina simples, sensível e linda e nós farroupilhenses nos 

orgulhamos muito, muito dos títulos que ela vem conquistando para nós. A bancada do 

MDB - Jorge Cenci, Arielson Arsego, Jonas Tomazini, José Mário Bellaver - e Fabiano 

André Piccoli assinamos essas congratulações. Eu não posso deixar também de dizer que 

em março/2021 esta linda menina irá para Mato Grosso do Sul e vai concorrer ao título de 

Miss Brasil, nós estaremos torcendo por ti, Ana Laura, como a gente vem fazendo até 

agora. Tudo bem que o meu coração não vai aguentar muito tempo se tu continuar 

concorrendo assim, né; meu coração tem estado apertado durante os concursos, mas graças 

a DEUS tu tem conseguido os títulos e tem sido motivo de orgulho para nós. Então depois 

no final vai ser colocado em votação. O requerimento nº 264/2020 não é bonito como esse 

aqui; a Vereadora signatária, após ouvida a Casa, requer que seja encaminhado ao Poder 

Executivo, no setor competente a solicitação do recolhimento do lixo nos containers 

(lixeiras) e limpeza de seus entornos, localizados na Rua Jaime Rossler, nº 411, Bairro: 

Planalto, Farroupilha/RS. Eu gostaria que fosse colocado, se possível, Rose, a foto. Ah, 

está aí, desculpe. Então as famílias que moram próximo, principalmente a família Lazzari 

veio conversar comigo, porque eles não toleram mais a sujeira que tem nesse bairro 

justamente nesta rua. Cria mosca, mosquito, rato e eles estão, já solicitaram para todos os 

órgãos competentes municipais e não foi dado jeito. Então agora eles me solicitaram que 

falasse aqui nesta Casa do povo, em público, para ver se alguém toma providências quanto 

a isso e é o que esse requerimento está tentando fazer. Então com eu realmente conto um 

dos colegas, obrigado. Bem, eu vi que nós temos um decreto nº 6874, de 16 de outubro de 

2020, onde é descrito que em decorrência do estado de calamidade pública declarado pelo 

decreto municipal nº 6740, de 20 de março, e reconhecido pela Assembleia Legislativa do 

Estado do Rio Grande do Sul por meio ‘tatatá tatatá’ as aulas presenciais nas escolas 

públicas municipais ficarão suspensas até o final do ano letivo de 2020 para fins de 

prevenção e enfrentamento à pandemia causada pelo novo coronavírus. Nós recebemos 

também do Vinícius Grazziotin De Cezaro, nosso secretário municipal de educação, um 

assunto que é reorganização do calendário escolar onde o Secretário Arielson já teve 

oportunidade de ler então; e eu gostaria de perguntar, eu já vou explicar por que, de 

perguntar então para o nosso líder de governo que certamente ele terá oportunidade de 

responder na sua vez. Então existe um planejamento traçado na Secretaria de Educação 

para o ano educacional de 2021, eu já vou explicar por que é que eu estou solicitando isso, 

eu recebi um documento que chegou para mim e eu vou explicar porque que chegou para 

mim esse documento. Primeiro porque eu faço parte da Comissão Permanente de Educação 

e segundo por que sou pediatra dos filhos de uma das mães; com isso então pelo 

conhecimento que esta mãe tem comigo, esse documento acabou chegando para mim sem 

nenhuma conotação política vou deixar muito claro isso. Não há conotação política tanto 

que este documento terá uma cópia que no final eu vou distribuir para cada um dos 4 

candidatos a majoritária. Todos receberão uma cópia desse documento ou os seus 

representantes no caso aqui nessa noite. Esse documento é um uma relação de abaixo-

assinados e tem mais de 70 assinaturas de pais, né, então a Rosane Martinelli Carlesso e a 

Jomara Arcari Baldissera que fazem parte nas suas escolas Ângelo Chiele e Oscar 

Bertholdo da Associação de Pais e Mestres, mas elas não estão representando essas 

entidades. Vamos deixar bem claro que elas não estão representando essas entidades; o 
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movimento delas foi totalmente isento de não só de interesse político como também do 

interesse junto a essas entidades. Elas tiveram o trabalho de conversar com esses pais e 

coletarem essas assinaturas, independente dos seus cargos na Associação de Pais e Mestres 

de suas escolas. Elas solicitam aos integrantes da comunidade escolar do município de 

Farroupilha que requerendo junto à Comissão de Educação que para fins de que este 

próximo ano letivo comece com um planejamento. Um planejamento da Secretaria de 

Educação que esteja já em andamento né independente, independente, de como ocorra a 

eleição. Independente disso que esteja com encaminhamento. O que significa que neste 

mandato atual já deve começar um planejamento para o ano letivo de 2021. Então nós 

temos mais de 70 assinaturas de pais solicitando isso, tá. Eu resolvi que esses pais que 

vieram procurar esse auxílio mereciam ser ouvidos e muitos estão aqui, alunos e pais 

mereciam ser ouvidos. Porque eles têm uma preocupação que eu entendo muito sobre o 

ano letivo de 2021, porque vamos combinar que 2020 é um ano que está praticamente 

perdido. Claro que muitas coisas foram recuperadas através das aulas virtuais, mas muita 

coisa ainda ficou; então ano de 2021 terá de ser muito bem planejado. Então, Senhoras e 

Senhores, alunos, alunas sintam-se neste momento bem orientados aqui e o documento de 

vocês será entregue a todos os candidatos. Era isso que eu tinha, Senhores, para essa noite 

e agradeço muito a presença de todos vocês. Muito obrigado. 

PRES. FERNANDO SILVESTRIN: Obrigado, Vereadora Eleonora Broilo. Quero fazer 

uma saudação muito especial a nossa Miss Universe RS, a Ana Laura Cousseau Barbosa, 

também fazer uma saudação aos seus pais Jedoci Cousseau e o Alencar Barbosa; obrigado 

aí pela presença; e também saudar a Rádio Miriam através do Zé Theodoro que nos 

acompanha nessa noite. Dando continuidade ao Grande Expediente, convidamos o partido 

da Rede Sustentabilidade para que faça uso da tribuna. Fará uso da tribuna a Vereadora 

Maria da Glória Menegotto. 

VER. GLÓRIA MENEGOTTO: Boa noite, Senhoras e Senhores, Senhor Presidente. 

Vou tirar a máscara para poder falar por que com óculos é muito difícil. Quero 

cumprimentar a todos, a todas, Senhor Presidente, Senhores Vereadores, Vereadora 

Eleonora, funcionários da Casa, a imprensa falada, escrita, que está aqui conosco. Em 

especial uma saudação às meninas que estão aqui hoje como é bonito ver a Câmara quase 

que meia que lotada, é lindo, então parabéns todos vocês eu vieram aqui nessa noite. E 

quero dar um parabéns muito especial a essa garota Ana Paula Cousseau, Ana Laura 

Cousseau Barbosa Miss Universe RS na categoria infantil 2020; se já foi miss agora tão 

pequena imagina mais tarde né, Ana Laura. Parabéns a você, a toda sua família, parabéns a 

todos que te cercam, teus amigos, toda a tua família, parabéns a tua escola, você é 

merecedora realmente disso. Quero então te desejar muita sorte, muita luz e muita 

felicidade sempre. Hoje estou usando a tribuna, porque ontem foi um dia muito especial, 

Dra. Eleonora. Foi o seu dia. O dia 18 de outubro é uma data dedicada a homenagear 

médicos e médicas, mas mais do que nunca, em um ano como este em que a humanidade 

enfrenta uma pandemia deve ser também um dia para celebrar e foi um dia ontem para 

celebrar a vida e prestar reconhecimento a todos os que estudaram, estudaram muito, 

muito, para lutar pela saúde humana. Muitos dos quais ontem mesmo se encontraram em 

pleno domingo, em hospitais, laboratórios, unidades públicas e privadas, aqui no nosso 

município e mundo afora. Todos atentos à dor alheia e dispostos sim a salvar vidas. É isso 

que eles fazem. Em tempos dominados pelo enfrentamento desse novo coronavírus, os 

profissionais que fizeram o juramento de Hipócrates, independentemente da idade ou do 
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número de anos que eles trabalharam, sabem que o valor maior do ofício está em cuidar 

dos pacientes em prol do bem maior que é a sua a recuperação. E hoje nós temos aqui, 

inclusive a gente bateu palmas a nossa colega, querida Sandra, que ela foi recuperada de 

algo que muitas vezes nós estávamos orando em casa pedindo a DEUS, todos nós aqui, 

para que ela realmente se recuperasse por que a gente estava muito triste, porque é uma 

colega, mas não só por ela, por todos aqueles que enfrentaram e estão enfrentando ainda 

esse coronavírus. E esse final de semana eu perdi uma amiga muito próxima de mim aqui 

do bairro Monte Pasqual que ela também, ela perdeu a vida por causa desse triste doença 

que atingiu a todos, todas as famílias quase. É muito triste. Essa travessia se iniciou em 

março e não tem sinal de término, mas o conhecimento adquirido e o respeito pelo próximo 

são fundamentais para encontrar as portas de saída. E quem tem que encontrar essa porta 

de saída são os médicos. Porém, ontem, ironicamente muito pouco ou quase nada foi dito 

nesse dia 18 nas mídias sociais e outros meios de comunicação. Nada se falava que era um 

dia muito especial para os nossos médicos. No início da pandemia os pais se preocupavam 

e todo o nosso país fazia panelaço inclusive, batiam palmas nas sacadas entre outras formas 

de demonstração de afeto e respeito pelo profissional da categoria. Eu lembro que no meu 

prédio, Vereador Bellaver, meu amigo querido, nós todas as noites se encontrava com os 

vizinhos todos, eles ali embaixo eu ficava ali no prédio né; todos nós do prédio e todos os 

vizinhos se encontravam e nós rezávamos o Pai Nosso, nós orava por esses médicos 

preciosos que nós temos. Enfim ontem passou batido. Passou batido mesmo. Então venho 

aqui expressar nesta noite a minha homenagem aos nossos dois colegas Vereadores, o Dr. 

Thiago Brunet e a Dra. Eleonora Peters Broilo, que além de Vereadores, e que eu já falei 

muitas vezes aqui nessa Casa, o respeito que nós temos que ter com eles. Porque além de 

Vereadores são médicos respeitados em nosso município. E ai de quem diga que não.  Nós 

temos que respeitá-los pela sua profissão. A profissão que qualquer dia, qualquer hora, 

qualquer minuto, nós podemos estar dentro de um hospital e quem vai nos atender não se 

sabe, talvez é um deles.   Então aqui no nosso município nós temos dois Vereadores que 

são médicos. E homenageando vocês dois estendo este tributo a todos os médicos da nossa 

cidade. Quero estender um caloroso abraço ao médico Dr. Edson Rossler que é pai da 

minha assessora e que muito admiro ele. Esses médicos que enfrentam bravamente nesse 

exato momento em vários lugares do mundo essa nossa pandemia. Todos vocês têm o 

nosso reconhecimento, o nosso respeito e agradecimento a cada vida salva. Nosso muito 

obrigado. E quero dizer que eu usei essa tribuna aqui hoje sim para poder dizer que a gente 

reconhece aqueles que salvam vidas. E quando digo isso, podem salvar a minha vida, a 

vida de qualquer um de nós, a vida de um familiar nosso. Então nós temos sim que 

reconhecê-los. Eu tenho aqui um juramento que eles fazem e eu não vou ler todo o 

juramento, mas eles têm regras, eles têm lições e muitos processos, e outros processos que 

eles ensinam enfim conhecimento global. Eu só quero deixar assim oh no final veja bem o 

juramento deles, bem no final: “se eu respeitar este juramento e não o violar serei digno de 

gozar a reputação entre os homens em todos os tempos, se eu transgredir ou violar que me 

aconteça o contrário.” Veja bem, o juramento deles eles estão dizendo que se eles violarem 

quando a gente vai no médico não pode estar dizendo o que acontece entre quatro paredes. 

É entre o médico e o paciente então não pode ser violado. Eles fazem esse juramento. 

Então, Senhor Presidente, essa foi a minha homenagem aos nossos médicos todos, Doutor 

Thiago Brunet que está aqui, meu querido amigo companheiro e que DEUS te proteja, 

Thiago, e que te de a honra de estar aqui nessa Casa mais algum tempo. E a Dra. Eleonora 
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da mesma forma quero desejar. Senhor Presidente, essa noite era isso. E eu gostaria de te 

pedir licença se o Senhor permitir e os nobres colegas também permitirem, porque hoje 

acabei de receber uma ligação aí que eu tenho um compromisso às 7 horas da noite. Então 

eu posso ficar mais um pouco e se puder me dar essa licença para que eu possa atender 

esse compromisso que é de uma entidade aqui de Farroupilha. Então muito obrigado. 

PRES. FERNANDO SILVESTRIN: Obrigado, Vereadora Maria da Glória Menegotto. 

Se assim os Vereadores concordar, então está liberado para o seu compromisso. 

VER. GLÓRIA MENEGOTTO: Muito obrigado. 

PRES. FERNANDO SILVESTRIN: Dando continuidade então ao Grande Expediente, 

eu convido o Partido Social Democrático, PSD, para que faça uso da tribuna. Fará uso da 

tribuna o Vereador Sedinei Catafesta.  

VER. SEDINEI CATAFESTA: Senhor Presidente, quero aqui cumprimentar os presentes 

nessa Casa, a Casa do povo, sejam bem vindos. Todos que estão assistindo essa Sessão TV 

Serra, os colegas Vereadores e os que já foram aqui mencionados pelo protocolo. Quero 

registrar boias vindas a Sandra e dizer que rezamos por ela e que todos nós estávamos com 

uma corrente positiva e a comunidade também. Esse vírus que fez muitas vítimas e ainda 

vai continuar fazendo que é agora o desemprego que a gente tem uma grande missão pela 

frente de retomar a economia da nossa cidade e também do nosso país. Sejam bem-vindos. 

Presidente, eu tenho alguns requerimentos devido os dias que não teve Sessão. O 

requerimento nº 242 é para que a Prefeitura Municipal, no seu departamento responsável, 

possa fazer então a remoção dos entulhos que estão lá desde 2012 na Rua Luiz Ornaghi ao 

lado do numeral 340, bairro São Francisco; que teve um temporal em 2012 e aquele terreno 

então foi indenizado à família e todo o entulho continua lá ainda. Que possa ser removido 

para que a própria os próprios vizinhos administrem esse terreno com cultivo de árvores 

frutíferas entre outros para manter ele limpo; do jeito que está hoje é possível devido o 

quanto de ferros que ali têm por que a casa foi levada uma parte pelo temporal lá em 2012. 

O requerimento nº 262 para que o Executivo cobre a CORSAN tem um lado do bairro 

Industrial que por muitos anos eles não têm água no final da noite, no final da tarde/início 

da noite. Mesmo com a nova caixa reservatória a água não chega nessas ruas especialmente 

aqui na Rua Encantada na Rua Nonoai e é uma necessidade de urgência para que a 

CORSAN possa de fato resolver esse problema. É uma rua que está no nível um pouco 

acima do reservatório e a água é um algo que não está chegando nas torneiras dos 

moradores. Requerimentos nº 263 para que na Rua Encantado nº 171 a RGE que o 

Executivo possa cobrar a RGE para substituir um poste que está lá pendurado, por muito 

tempo o poste de madeira com risco de cair sobre a casa. Que o Poder Público possa 

providenciar, através da sua Secretaria competente, o patrolamento na Rua São Valentin de 

Bona na Linha Jacinto. Aqui a máquina passou fazem mais ou menos uns 5 anos não 

conhecem mais as máquinas naquela localidade. 

PRES. FERNANDO SILVESTRIN: Qual é o requerimento? 

VER. SEDINEI CATAFESTA: Nº 237. O nº 238 para que o Executivo possa 

providenciar também na Linha Jacinto a colocação da lâmpada nos postes que lá tem, mas 

não tem lâmpada. Nº 241 que o Executivo possa providenciar a colocação do suporte e a 

lâmpada no poste nesse terreno Rua Severino Candido Lodi, bairro Alvorada, 122. 

Iluminação pública é o mínimo que o nosso farroupilhense paga todos os dias seis reais 

com trinta e poucos centavos de contribuição à iluminação pública e não tem iluminação 

pública na frente da sua casa. Para que o Executivo possa providenciar a colocação de 
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lâmpadas na rua na linha Ely, travessa 4, próximo ao campo futebol aqui tem o numeral 

3350 até o 3450; é na localidade. Nº 247 para que o Executivo possa através do seu 

departamento responsável cascalhar então e patrolar a Rua das Sete Colônias que também 

pertence à Farroupilha, bem na divisa. Aqui mais ou menos mais de 8 anos que não passa a 

máquina. Poder Municipal para que possa então fazer a substituição das lâmpadas 

queimadas aqui próximo o posto Eggon, numeral 1005 próximo a salas 2, requerimento nº 

248. Requerimento nº 250 o Executivo possa fazer os reparos no bueiro que está quebrado 

na Rua Constantino Firmino numeral 422 aqui é bairro Ipanema, gente. Na Rua José Rizzo 

mesma situação encanamento para que fazer aqui a colocação de um bueiro uma boca de 

lobo numeral 776 bairro Imigrantes José Rizzo. Requerimento nº 251, o anterior era nº 

249, Presidente. O nº 251 é para que possa ser colocada uma lâmpada onde os moradores 

estão administrando essa área verde, muito bem cuidada pelos moradores lá no bairro 

Centenário, mas é uma escuridão durante a noite. 

PRES. FERNANDO SILVESTRIN: Só tem um detalhe, Vereador, é Bonorino Butelli ou 

Honorino Butelli? 

VER. SEDINEI CATAFESTA: É Honorino. 

PRES. FERNANDO SILVESTRIN: É Honorino. Então tá.  

VER. SEDINEI CATAFESTA: Departamento responsável, requerimento nº 252, para 

que possa também novamente fazer a substituição dessa lâmpada ou aqui nem suporte tem 

mais. Nº 254 para que o município possa através da empresa que está fazendo a 

pavimentação lá na Rua Santiago, Vereadora Glória, lá no nos apartamentos novos, foi 

feito apenas a metade do calçamento e a outra metade os moradores querem pagar, mas 

nem colocaram à disposição deles essa possibilidade. Que possa ser visto para que a rua 

toda seja contemplada com a pavimentação, eles estão fazendo apenas a metade talvez pela 

obrigação da Caixa Federal por financiamento. O requerimento nº 256 é mais uma vez a 

Praça da Matriz, os banheiros, que alguém possa ficar lá dando assistência, arrumando, 

lavando, limpando. Ter banheiro na praça e das condições que eu recebi essa fotografia é 

precária a situação. Ficou tempo fechado agora está aberto e já está com problema na 

descarga, não tem como utilizar um banheiro que você não tem um mínimo de higiene. 

Praça da Matriz. E o requerimento nº 255 no bairro Alvorada, em frente à Praça do 

Alvorada, que possa ser construído uma lombofaixa, gente. O perigo que é para as crianças 

que utilizam a pracinha, a velocidade que os carros passam na Rua Prefeito João Grendene 

poderá futuramente ter aí algum acidente gravíssimo. Então vamos prevenir antes disso 

acontecer. Requerimento nº 257, requerimento, para que o Executivo possa aqui aonde tem 

mais de 10 empresas perto da Rossi Veículos, Planeta Água, entre outros ali, Tonuscar 

colocar dois containers de lixo; ampliar o sistema de coleta lixo com container verde e 

amarelo para beneficiar essas empresas que ali estão gerando impostos gerando emprego 

para Farroupilha e a contrapartida do município ainda continua a desejar. Requerimento nº 

259 para que o Executivo possa, através do seu departamento responsável, encaminhar 

então reparos também na Rua Canela, numeral 50. Está lá para ver a situação toda a Rua 

Canela está sem tubulação. O requerimento de nº 260 para que, no bairro Industrial, na 

Arthur Perottoni posso ser colocado um abrigo der ônibus. Aqui eu falo da empresa que 

administra o transporte público que explora o farroupilhense com R$ 4,25 por mês é uma 

vergonha não colocar um abrigo de ônibus para pessoas. Isso é uma vergonha é só em 

Farroupilha que isso acontece. A vida toda a CORSAN que explora o contribuinte; água 

vem suja quando não vem e sem contar o cheiro e sem contar que vocês pagam aí da taxa 
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de ar que vem também. Aí quer colocar o eliminador de ar tem que pagar. É um absurdo. 

Problema deles, mas quem paga é o contribuinte. E a empresa Bento essa se prepara essa aí 

tem para ela também. Então o mínimo é colocar os abrigos de ônibus, é o mínimo pelo 

valor cobrado, o transporte que tem, horários que não existem. Meu Deus. O nº 261 para 

quê lá no bairro Industrial a gente inaugurou essa pracinha em 2014 na época eu era 

Prefeito lembro como se fosse hoje, fui 4 dias Prefeito, depois disso aí é só o tempo lá nada 

mais; não passou nem um corte de grama então possa vir lá e fazer os reparos. Tem tanto 

funcionário, custa colocar meia dúzia para trabalhar e ir lá. Tem que segurar a bandeira. E 

agora é o requerimento de congratulação, o n º 239, para que essa Casa possa enviar votos 

de congratulações à empresa MM Construções, um novo conceito em construção civil e 

acabamento na cidade. O proprietário é o Matheus Mello, 26 anos, natural aqui de 

Farroupilha, trabalhou com seu pai desde cedo sempre ajudando nas obras e agora ele é o 

construtor montou a sua empresa. Um momento de pandemia um momento em que a 

economia vem caindo, mas o empresário acreditando que dá para fazer a diferença, quem 

tem garra, força e determinação consegue. E este requerimento é uma forma de 

agradecimento pela geração de emprego que ele tá fazendo aqui em Farroupilha e também 

pelas construções inovadoras que esta empresa está colocando nos bairros. Que possa ser 

colocada à disposição, à votação, Presidente, esses requerimentos para que a Prefeitura 

providencie os reparos, as manutenções, o mais rápido possível. Porque o IPTU a gente 

está pagando os moradores também estão pagando, mas o mínimo que é a iluminação 

pública que é a coleta de qualidade muitas vezes eles não estão recebendo; um transporte 

de qualidade eu digo um transporte que tenha horários para que as pessoas não fiquem 

esperando por horas no centro da cidade a espera de um ônibus, um abrigo que não tem no 

relento do sol, da chuva, do frio. As estradas do interior abandonadas, as dos bairros que é 

revirada em buracos, tudo isso é dever do Vereador. Nós estamos trazendo aqui alguns 

requerimentos essa noite devido então a Sessão que não teve, por duas Sessão pelo 

passamento de dois Ex-vereadores dessa Casa, que a Casa possa então votar nessa noite 

esses requerimentos. A todos vocês sejam bem-vindos à Casa do povo. Boa noite. 

PRES. FERNANDO SILVESTRIN: Obrigado, Vereador Sedinei Catafesta. Fazer uma 

saudação especial a Marilice Fátima Bernardon que é do CPM da Escola Municipal 

Antônio Minella, obrigado pela presença, e também saudar o Jorge Bruxel/Jornal O 

Farroupilha. E também parabenizar nossos colegas médicos, o Thiago Brunet e a Doutora 

Eleonora, pelo dia do médico que passou ontem. Então parabéns aí em nome do Poder 

Legislativo. Dando continuidade ao Grande Expediente, passamos ao Partido Democrático 

Trabalhista, PDT, para que faça uso da tribuna. Fará uso da tribuna o Vereador Deivid 

Argenta. 

VER. DEIVID ARGENTA: Obrigado, Senhor Presidente. Quero cumprimentar meus 

colegas Vereadores, colegas Vereadoras; cumprimento especial Doutor Thiago e Dra. 

Eleonora pela passagem do dia do médico ontem né. Cumprimento também à imprensa, 

quem nos assiste de casa, um cumprimento especial a nossa mini miss universo que está 

aqui presente a Ana Laura Cousseau Barbosa. Parabéns. Muitos pensam que Miss 

representa só a beleza que a nossa Ana Laura tem, mas representa muito mais, representa a 

intelectualidade, a postura, e tenho certeza que se tu continuar seguindo o caminho do 

estudo, do exemplo dos pais, terá um grande futuro. Quero cumprimentar também o CPM 

das escolas, os alunos, que se demonstram preocupados, o pessoal da Oscar Bertholdo, da 

Antônio Minella, do Ângelo Chiele que é o bairro que eu resido. Tenho acompanhado as 
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pavimentações ao entorno do Ângelo Chiele, uma luta de muitos anos né que agora estão 

saindo do papel. Esse acompanhamento dos pais dos alunos nas atividades escolares ela faz 

toda a diferença. Não é por nada que a nossa educação é exemplo e modelo no Rio Grande 

do Sul inteiro apontado nos números ultimamente. Eu uso a tribuna hoje para apresentar 

um requerimento, o requerimento nº 246/2020, o qual pede ao Poder Executivo no seu 

setor competente a solicitação de vistoria de um pavilhão abandonado que faz divisa nos 

fundos com terreno localizado na Pedro Osório nº 151, no Santo Antônio. O pedido parte 

por parte dos moradores e vizinhos que se queixam de transtornos que esse pavilhão 

abandonado vem causando pela questão de saúde pública, pois há diversos focos de água 

parada, proliferação de mosquitos de dengue, além de ratos e outros animais peçonhentos, 

trazendo risco à comunidade das redondezas. Então peço, Presidente, que bote em votação 

esse requerimento no final do Grande Expediente. E também caminhando e analisando os 

requerimentos dos colegas hoje acho que passou da hora de nós arrumarmos uma forma de 

numerar os nossos postes de iluminação pública. É muito difícil quando algum cidadão 

principalmente no interior pede para fazer a troca de uma lâmpada e tu não tem como 

identificar esse poste, tu não sabe se ele tá na frente da rua tal ou da outra então acho que 

será um trabalho árduo, mas importante que se faça de forma imediata a numeração desses 

postes pela próxima administração para que a gente possa controlar com mais clareza qual 

poste que tá dando problema, identificar a troca e não tem que amarrar uma sacolinha ao 

redor do poste como acontece hoje. A gente sabe que são mais de 11.000 postes, mas é um 

trabalho que tem que ser feito. Muitas cidades já têm se esse padrão; então como sugestão 

que se pense nisso no próximo governo. Era isso, Senhor Presidente. Obrigado. 

PRES. FERNANDO SILVESTRIN: Obrigado, Vereador David Argenta. Eu convido o 

Partido Progressista – PP – para que faça uso da tribuna; o PP abre mão do uso? O PP abre 

mão do uso da tribuna. Convido o Partido Liberal – PL – para que faça uso da tribuna; esse 

Vereador abre mão do uso da tribuna. Convido o Partido Socialista Brasileiro – PSB – para 

que faça uso da tribuna. Fará uso da tribuna o Vereador Fabiano André Piccoli. 

VER. FABIANO A. PICCOLI: Boa noite, Senhor Presidente. Boa noite, colegas 

Vereadores, público que nos acompanha, imprensa. E eu começo com uma saudação muito 

especial a Ana Laura, peço que o Rose, por gentileza, coloque para que todos possam 

acompanhar o momento em que a Ana foi agraciada com o título e que não é o primeiro, e 

representando Farroupilha. E aqui essa Casa cabe a nós reconhecer todo esforço, toda a 

dedicação de cada farroupilhense que leva o nome de Farroupilha para fora. E o exemplo 

da Ana nós temos o pai, o Alencar, que leva o nome de Farroupilha através da empresa, da 

Malacara, a todos os cantos desse país; o exemplo da mãe que recebe os turistas no 

restaurante de uma forma muito carinhosa. E nós temos que reconhecer o trabalho dessas 

pessoas que fazem Farroupilha ser o que ela é. Ana, parabéns, eu vim acompanhando toda 

tua dedicação, o teu esforço, tua mamãe coruja, tua titia coruja que te acompanhou, o pai 

coruja, então obrigado por representar Farroupilha e ter Farroupilha no seu peito. Somos 

muito gratos e desejamos assim faço minha as palavras da Vereadora Eleonora que você 

siga essa carreira, esse sonho, e quem sabe ali na frente nós não tenhamos uma Miss 

Mundo farroupilhense. Então obrigado, obrigado Je e Alencar pelo exemplo. E, Alencar, 

fiquei, tô de boa por um ano lá em casa depois da bota que eu comprei. Minha esposa o 

sonho dela era ter uma bota da Malacara, Vereadora Eleonora, e aí fui fazer uma visita no 

Alencar e comprei; não acertei a cor né, Alencar, mas tudo bem. Então por um ano eu tô de 

bem lá, Arielson, em casa com a Maiara. Seguindo, também uma luta que a Je abraçou 
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assim como a Denise como outras profissionais liberais que estavam, desde março, 

paradas, a categoria dos eventos que nós temos os cerimonialista, os músicos, os floristas, 

os próprios restaurantes, enfim toda essa cadeia, foi a última a ser autorizada a voltar a 

trabalhar. E na última sexta-feira o Governador promulgou um decreto, o decreto nº 55.240 

e nº 55.241, não, minto essas aqui são os de maio, mas ele fez as alterações nesses dois 

decretos possibilitando então a realização de eventos culturais, esportivos e sociais 

obedecendo então os dispostos nos decretos estaduais e depois as alterações. E também 

fica autorizado em seu artigo 3A do decreto municipal que saiu sexta “fica autorizada a 

realização de eventos sociais em restaurante e congêneres sem pista de dança limitada a 

ocupação a 30% da capacidade máxima prevista no alvará de saúde ou no APPCI” 

seguindo todas as orientações apresentadas pela nossa Secretaria de Saúde. Foi um grande 

trabalho realizado, uma grande organização do setor, a Je, a Denise, tem uma outra menina 

que é a cerimonialista que eu não... A Silvia, também a Nelci que organizou o grupo. Nós 

inclusive aqui fizemos um requerimento de apoio e também de cobrança ao Governador do 

Estado; então logo que saiu o decreto de Estado o Prefeito Municipal Pedro Pedrozo já 

publicou o decreto municipal. Então devagarinho nós vamos lidando de forma segura com 

essa pandemia, mas também de forma digna para esse setor, essa categoria de profissionais 

que estava parada. Então ficamos muito feliz, Je, e parabéns pelo trabalho de vocês, por 

favor, leve esse meu parabéns a toda equipe que se dedicou e trabalhou para que esse dia 

chegasse. Então agora a gente pode começar a se organizar, os casamentos podemos 

confirmar, os fotógrafos também poderão confirmar, as suas noivas, os seus noivos, enfim 

então estamos muito felizes e com uma certeza de que vamos superar esse momento. 

Também agora eu peço ao Rose que coloque na tela 3 requerimentos, qualquer um deles 

Rose que aí eu me oriento por aqui. Esse aqui é do bairro Belvedere na Luciano Courtois 

próximo do numeral 684; é um bairro novo tem uma descida bastante íngreme e a 

população está sofrendo muito com a alta velocidade dos motoristas. Então o requerimento 

nº 265 solicita que seja feito um estudo no departamento de trânsito, na Comissão 

Municipal de Trânsito, para implementação de uma lombofaixa ao entorno do numeral 

684. Próxima por favor, Rose. Aqui nós temos na Humberto de Alencar Castelo Branco, 

nós temos o Hotel Holiday Inn de bandeira internacional, nós temos um mercado de nível 

estadual e logo nós teremos um mercado também, Mercado Polo, e agora logo em seguida 

o Apolo. Então é uma região, que após a pavimentação asfáltica que recebeu ela acabou 

sendo também uma via alternativa para acessar a 122 e com isso com um aumento da 

movimentação dos próprios caminhões, aumento da movimentação do público com o hotel 

tudo isso é muito bom, mas nós temos que fazer as adequações necessárias. Então aqui 

também o requerimento nº 258 solicita que o departamento de trânsito faça um estudo para 

implementação de uma lombofaixa também próximo do numeral 450. Próxima, Rose, por 

favor. E aqui nós temos o requerimento nº 236 que também trata de uma solicitação para 

estudo de uma lombofaixa. Nós temos na Coronel Pena de Moraes, esquina com Armando 

Antonello, essa alteração de preferencial que antes a preferência era pela Coronel agora é 

pela Armando Antonello. E muitos motoristas ainda não estão acostumados e alguns que 

estão acostumados também não respeitam, alguns, os limites de velocidade; e nós temos a 

escola Dei Bambini logo à frente com um parquinho que faz que está na esquina da 

Coronel com a Armando. Foi colocado agora, recentemente, algumas proteções na esquina 

com trilhos de trem que já é uma segurança, mas o requerimento solicita então que seja 

feita uma análise para que tenhamos uma lombofaixa na Armando Antonello. Então, 
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Senhor Presidente, esses três requerimentos tratam do mesmo tema então sugiro que eles 

possam ser votados em bloco. E para finalizar, ontem tive um momento muito, muito 

bacana dessa caminhada que nós estamos vivendo no mundo novo; se puder botar a foto. 

Clovis Zanfeliz, Ex-prefeito de Farroupilha, uma pessoa que eu, minha família admira 

muito pelo seu caráter pela sua dignidade pela sua forma com que administrou o município 

de Farroupilha, com a sua simplicidade, com a sua autenticidade e com a sua decência. 

Então estava fazendo algumas visitas na região e fui visitá-lo ele está bastante debilitado 

pela doença, mas com o espírito, o espírito de humor, o espírito de amizade, ele ainda não 

perdeu Vereador Zé. Então compartilho com vocês. Nós temos que lembrar do nosso 

passado e lembrar das pessoas que construíram o passado de Farroupilha que hoje se nós 

temos um bairro Primeiro de Maio com mais de oito, nove mil pessoas morando é devido a 

esse Senhor que com sua visão de Prefeito, com a sua visão de desenvolvimento criou um 

bairro de trabalhadores. E hoje o bairro Primeiro de Maio acaba sendo o pulmão de 

Farroupilha. Então fica aqui o nosso agradecimento ao Clóvis pelo exemplo de homem 

público que foi, o exemplo de cidadão, exemplo de pai de família, de vô, então fica nossa 

gratidão. Era isso, Senhor Presidente, muito obrigado. 

PRES. FERNANDO SILVESTRIN: Obrigado, Vereador Fabiano Piccoli. Dando 

continuidade ao Grande Expediente, vamos colocar em votação os requerimentos 

formulados pelos Vereadores. Tu quer concluir? Uma questão de ordem então. 

VER. FABIANO A. PICCOLI: Obrigado, Senhor Presidente. Acabei esquecendo que 

após o término do Grande Expediente nós possamos encerrar para fazer uma foto com 

Laura, Ana Laura, e depois retomarmos no pequeno. Obrigado. 

PRES. FERNANDO SILVESTRIN: Sugestão: nós vamos colocar em votação o 

requerimento e logo em seguida a gente suspende a Sessão para entregar o requerimento né 

de congratulações aí para... Se assim todos concordarem. Então tá. Colocamos então em 

votação o requerimento nº 253/2020: “os Vereadores signatários, após ouvida a Casa, 

requerem que seja encaminhado votos de congratulações à farroupilhense Ana Laura 

Cousseau Barbosa, Miss Universe RS, na categoria infantil 2020 do Concurso Mini Miss 

Universe RS 2020 – versão Disney BFB & Categorias, ocorrido nos dias 10 e 11 de 

outubro na cidade de Canoas/RS. Nestes termos pede e espera deferimento. Sala de Sessão 

dia 13 de outubro de 2020”. Encaminhado pela Vereadora Eleonora Broilo pela bancada do 

MDB e também subscrito e encaminhado pelo Fabiano André Piccoli. Então os Vereadores 

que estiverem de acordo permaneçam como estão. Aprovado por todos os Vereadores 

presente com ausência justificada do Vereador Tadeu Salib dos Santos e com a subscrição 

também da bancada do PP, PSB e do PL. Então aprovado pela maioria dos Vereadores. 

Então vamos suspender a Sessão por cinco minutos e convidamos a nossa Miss para bater 

uma foto aqui no plenário juntamente com os Vereadores e sua família também. (SESSÃO 

SUSPENSA). Dando continuidade então ao Grande Expediente, colocamos então em 

votação o requerimento encaminhado pela Vereadora Eleonora Broilo, o requerimento nº 

264/2020, a Vereadora signatária, após ouvida a Casa, requer que seja encaminhado ao 

Poder Executivo Municipal, no setor competente a solicitação do recolhimento do lixo nos 

containers (lixeiras) e limpeza de seus entornos, localizados na Rua Jaime Rossler nº 411, 

bairro Planalto, Farroupilha/RS. Os Vereadores que estiverem de acordo permaneçam 

como estão. Aprovado por todos os Vereadores presente com a ausência justificada do 

Vereador Tadeu Salib dos Santos. Temos também aqui o requerimento encaminhado pelo 

Vereador Sedinei Catafesta, o requerimento nº 239/2020: “o Vereador signatário, após 
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ouvida a Casa, requer a Vossa Excelência que envie votos de congratulações para MM 

Construções, um novo conceito em construção civil e acabamentos na cidade de 

Farroupilha”; então é solicitação Vereador Sedinei Catafesta. Então os Vereadores que 

estiverem de acordo permaneçam como estão. Aprovado por todos os Vereadores presente 

e subscrito por todas as bancadas. E agora nós temos também agora 20 requerimentos 

encaminhados pelo Vereador Sedinei Catafesta. Se os nobres pares concordarem e também 

o autor concordar, nós votaríamos em bloco, pois todos são solicitação ao Executivo de 

lâmpada, melhoria de estrada, cascalhamento e outras coisas mais. Então tem que fazer a 

leitura dos números ou não é necessário? Então tá. Então nós vamos colocar em votação os 

20 requerimentos eu só vou fazer a leitura dos números né.  Então os requerimentos 

encaminhados pelo Vereador Sedinei Catafesta: o requerimento nº 242/2020, requerimento 

nº 262/2020, requerimento nº 263/2020, requerimento nº 237/2020, requerimento nº 

238/2020, requerimento nº 241/2020, requerimento nº 243/2020, requerimento nº 

247/2020, requerimento nº 248/2020, requerimento nº 250/2020, requerimento nº 

249/2020, requerimento nº 251/2020, requerimento nº 252/2020, requerimento nº 

254/2020, requerimento nº 256/2020, requerimento nº 257/2020, requerimento nº 

255/2020, requerimento nº 259/2020, requerimento nº 260/2020, requerimento nº 

261/2020, então seria esses 20 requerimentos. Os Vereadores que estiverem de acordo 

permaneçam como estão. Aprovado por todos os Vereadores presente com a ausência 

justificada do Ver. Tadeu Salib dos Santos e também a Vereadora Maria da Glória 

Menegotto. Temos um requerimento aqui, vou colocar em votação, o requerimento nº 

246/2020: “os Vereadores signatários, após ouvida a Casa, requerem a Vossa Excelência 

que seja encaminhada ao Poder Executivo, no seu setor competente, a solicitação de 

vistoria de um pavilhão abandonado que faz divisa aos fundos do terreno localizado na Rua 

Pedro Osório 151, bairro Santo Antônio”.  Os Vereadores que estiverem de acordo 

permaneçam como estão. Aprovado por todos os Vereadores presente com a ausência do 

Ver. Tadeu Salib dos Santos e também a Vereadora Maria da Glória Menegotto; 

requerimento nº 246 encaminhado pelo Vereador Deivid Argenta e Thiago Brunet e 

subscrito pela bancada do MDB. Nós temos os três requerimentos encaminhados pelo 

Vereador Fabiano André Piccoli, então também você solicitou votação em bloco né 

Fabiano? Então eu não vou fazer leitura. Então coloco em votação os três requerimentos 

encaminhados pelo Vereador Fabiano André Piccoli então o requerimento nº 265/2020, o 

requerimento nº 258/2020 e o requerimento nº 236/2020. Os Vereadores que estiverem de 

acordo permaneçam como estão. Aprovado por todos os Vereadores presentes com a 

ausência justificada do Ver. Tadeu Salib dos Santos e a Vereadora Maria da Glória 

Menegotto. Dando continuidade então à Sessão, passamos ao espaço destinado ao Pequeno 

Expediente. 

 

PEQUENO EXPEDIENTE 

 

PRES. FERNANDO SILVESTRIN: A palavra está à disposição dos Senhores 

Vereadores. Com a palavra Vereador Jonas Tomazini. 

VER. JONAS TOMAZINI: Senhor Presidente e demais Vereadores, imprensa, quem nos 

acompanham nessa noite. Quero apenas apresentar aqui, Senhor Presidente, dois 

requerimentos também. O de nº 235 que faz a solicitação para substituição na Rua 

Miraguaí defronte numeral 403 no bairro Imigrante e também o requerimento nº 240/2020 
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aonde a gente solicita verificação de uma árvore que está com as raízes levantando a 

calçada, como é na frente de uma escola infantil ela pode ocasionar problemas aí, pequenos 

acidentes com as crianças, é na João Albino Bender nº 380 no bairro Vicentina. Então, 

Senhor Presidente, eu gostaria que o Senhor colocasse em votação esses dois 

requerimentos. E apenas aproveito já para encerrar a minha participação dizer que nós 

enviamos para Poder Executivo Municipal já há algum tempo um projeto sugestão com 

relação à numeração dos postes e entendemos também, conforme o Vereador Deivid 

colocou antes, que seria uma situação que poderia facilitar inclusive a identificação por 

parte dos moradores né, não precisaria fazer demarcações que nem se faz hoje tem que ir 

de noite com a moto não sei o quê para fazer as demarcações, teria a numeração dos postes. 

Então era isso, Senhor Presidente, muito obrigado. 

PRES. FERNANDO SILVESTRIN: Obrigado, Vereador Jonas Tomazini. Então nós 

colocamos em votação os dois requerimentos formulados pelo Vereador Jonas Tomazini. 

Requerimento nº 240/2020: “o Vereador signatário, após ouvida a Casa, requer que seja 

encaminhado ao Poder Executivo Municipal, no setor competente, a solicitação/análise de 

possibilidade do corte total da árvore localizada na Rua João Albino Bender nº 380, bairro 

Vicentina, Farroupilha/RS”. Então os Vereadores que estiverem de acordo permaneçam 

como estão. Aprovado por todos os Vereadores presentes com ausência do Vereador Tadeu 

Salib dos Santos e a Vereadora Maria da Glória Menegotto. Também colocamos em 

votação o requerimento encaminhado pelo Vereador Jonas Tomazini, o requerimento nº 

235: “o Vereador signatário, após ouvida a Casa, requer que seja encaminhado ao Poder 

Executivo Municipal, no setor competente a solicitação troca de lâmpada na Rua Miraguaí 

defronte a numeral 403 assim como as duas lâmpadas subsequentes, localizado no bairro 

Imigrante em Farroupilha/RS”. os Vereadores que estiverem de acordo permaneçam como 

estão. Encaminhamento de votação ao Vereador Sandro Trevisan. 

VER. SANDRO TREVISAN: Obrigado, Senhor Presidente, Senhores Vereadores, 

público aqui presente. Nessa noite. Eu gostaria de falar a respeito dessas lâmpadas que se 

trocam, tem uma demanda de lâmpada também e vejo algumas propagandas feita a respeito 

de lâmpadas, lâmpadas que nós temos hoje, a substituição por lâmpadas que então 

deveriam ser de LED vejo essas propagandas. Fiz um estudo lá no início de tudo isso, tá, lá 

no início desse processo da vereança aqui fiz um estudo sobre as lâmpadas de LED até 

então isso não ia a frente tinha um impacto financeiro se fosse trocado em função de 

empréstimo. Estava todo feito o cálculo e acredito que sim é a mudança para LED. O 

sistema já falei várias vezes aqui da questão, Vereador Jonas, muito bem colocada dessa, 

quem sabe uma hora façam né, que façam pelo menos a numeração destes postes. Porque é 

inadmissível ver pessoas amarrando sacolinha plástica. Eu me lembro da época da 

campanha em que se fazia campanha para Deputado, para Senador, para Vereador, para 

Presidente e os postes ficavam todos eles pendurados de sujeira, panfletos, aqueles, no 

chão era uma imundice. Hoje eu passando pelo centro de Farroupilha eu olhei um santinho 

no chão juntei coloquei no lixo por que o candidato, aquele, não merece estar lá no chão 

não foi ele que jogou e a figura dele aparece; aparece a imagem dele como se ele tivesse 

jogado e não foi isso, tenho certeza que não foi, mas como a cidade está bem limpa e daí 

voltando ao encaminhamento de votação a favor sim dessa troca de lâmpada. Mas esses 

investimentos, essas trocas na verdade eles são louváveis e precisam ser feitos, mas eu 

tenho gente aqui pedindo para troca de lâmpada e eu fui direto. Acho que não era, 

Vereador, os 5 minutos né? Obrigado. Então assim lâmpadas que estão lá para serem 
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trocadas dois três quatro meses e não são feitas essas trocas. E aí se fazer propaganda em 

função do novo sistema instalado? Eu acho que precisa ser feito a manutenção pelo menos 

daquelas que estão aí e fiz o pedido, não trouxe para cá o requerimento, Vereador é o que a 

gente tem que fazer; trazer o requerimento deixar registrado aqui com requerimento assim 

possivelmente se faz a troca. Mas pedido feito antigo e não se tem essa troca pessoa manda 

de volta “não tá, não tá funcionando, ninguém veio”. E a gente pede uma, duas, três, quatro 

vezes. Então que se melhore isso, quem sabe na próxima administração a gente vai ter 

alguém que realmente olhe para numerar; posição geográfica vai começar pegar com a 

população celular embaixo do poste bate a posição, envia a posição geográfica, alguém 

responsável para ver isso. É incrível que Farroupilha ainda se corra atrás de um poste para 

marcar o poste. Ou que alguém saia com uma moto, com carro, passando para ver qual é a 

lâmpada de noite que está queimada para poder trocar. Ou que fique dois três meses e daí 

pra mais, segundo algumas informações, lâmpadas ali que estão queimadas. Então eu voto 

favorável, Senhor Presidente, mas não tem quando chega esse assunto não tem como eu 

não demonstrar aqui um pouco da minha indignação em função do sistema que está hoje na 

iluminação. E não estou atribuindo essa culpa a algumas pessoas que trabalham lá dentro; 

fui muito bem atendido, me dão retorno dizem o que está acontecendo e realmente o 

importante as lâmpadas não são trocadas.  Não são trocadas. Obrigado, Senhor Presidente, 

meu voto é favorável. 

PRES. FERNANDO SILVESTRIN: Obrigado, Vereador Sandro Trevisan. Colocamos 

em votação o requerimento nº 235/2020 encaminhado pelo Vereador Jonas Tomazini. Os 

Vereadores que estiverem de acordo permaneçam como estão. Aprovado por todos os 

Vereadores presentes com ausência justificada do Vereador Tadeu Salib dos Santos e a 

Vereadora Maria da Glória Menegotto. Quero fazer uma saudação especial aí o Ex-

vereador, o Ex-presidente Alberto Maioli, que já deve ter saído, conhecido Beto Maioli que 

presidiu essa Casa também. E também saudar o Argídio Schmitz que está nos 

acompanhando e o Esvaldino Soares também que está aqui presente. Dando continuidade, 

a palavra continua à disposição dos Senhores Vereadores. Se nenhum... Com a palavra a 

Vereadora Maria da Glória Menegotto. Não, desculpa, a Eleonora Broilo; perdão, a Maria 

da Glória saiu. 

VER. ELEONORA BROILO: Tudo bem. 

PRES. FERNANDO SILVESTRIN: Me perdoa essa vez. 

VER. ELEONORA BROILO: Não tem problema. Eu já fiz o meu a minha já 

cumprimentei todo mundo, mas ainda faltou Argídio Schmitz; de repente mais alguém que 

tá me passando; mas enfim cumprimento a todos que estão aqui no momento. Eu tenho um 

pedido de informação nº 34 então para fazer. A Vereadora signatária, após ouvida a Casa, 

requer a Vossa Excelência, nos termos da Lei Orgânica, combinado com o Regimento 

Interno, que se oficie o Poder Executivo Municipal, no seu setor competente, para que 

encaminhe a relação de investimentos/gastos do valor de R$ 3.912.955,00 disponibilizado 

pelo Governo Federal através Portaria nº 1.666, de 1º de Julho de 2020, do Ministério da 

Saúde, para o enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional 

decorrente da coronavírus – covid 19, recebidos pelo Município de Farroupilha, conforme 

anexo. Bem, existe uma tabela onde está descrito como foi gasto esse dinheiro. Essa tabela 

nós estudamos ficaram três itens que nós temos dúvidas. A divulgação de medidas de 

prevenção e combate ao covid-19, material de consumo e transporte sanitário. Esses três 

itens que somaram R$ 530.000,00 deixou uma dúvida sobre como foi resolvido o gasto 
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desses itens, como foi assim distribuído e o que realmente implicou esse gasto. Então nós 

gostaríamos que fosse respondido esse pedido de informação tendo base principalmente 

nesses itens. Sendo assim, gostaria de contar com o voto dos Senhores ainda relacionado 

ao documento que me foi entregue por esses pais, que muitos ainda se encontram aqui, 

alguns alunos, alguns pais, para dizer que tem já um tem uma demanda do Vinicius 

Grazziotin, Secretário de Educação, onde ele se dispõe a vir até aqui para explicar o que a 

Secretaria está planejando para o ano educacional de 2021. Em princípio me parece que 

ficou marcado para a semana que vem a vinda dele até aqui. Acredito que uma vez 

marcado, não sei se já tem dia marcado? Não tem dia marcado ainda. Ah está aqui, 

desculpem, dia 26/10 às 18h. Então quem quiser vir para ouvir, né, como vai ficar então 

qual é o planejamento, nós gostaríamos muito da presença de vocês. Sendo isso que tenho 

no momento muito obrigado. 

PRES. FERNANDO SILVESTRIN: Obrigado, Vereadora Eleonora Broilo. Desculpa 

pela por trocar o nome da Vereadora eu estava com um requerimento dela que ela não 

encaminhou então eu me enganei. Mas eu vou colocar em votação agora o seu pedido de 

informação nº 34/2020: “a Vereadora signatária, após ouvida a Casa, requer a Vossa 

Excelência, nos termos da Lei Orgânica (artigo 23, inciso XII) combinado com Regimento 

Interno (artigo 141, §1º) que se oficie o Poder Executivo Municipal, no seu setor 

competente, para que encaminhe a relação de investimentos/gastos do valor de R$ 

3.912.955,00 disponibilizado pelo Governo Federal através Portaria nº 1.666, de 1º de 

julho de 2020, do Ministério da Saúde”. Então os Vereadores que estiverem de acordo 

permaneçam como estão. Aprovado o pedido de informação por todos os Vereadores 

presentes com a ausência do Vereador Tadeu Salib dos Santos e a Vereadora Maria da 

Glória Menegotto. Dando continuidade a palavra continua à disposição dos Senhores 

Vereadores. Com a palavra o Vereador José Mário Bellaver.  

VER. JOSÉ MÁRIO BELLAVER: Senhor Presidente, quero saudar Vossa Excelência, 

colegas Vereadores, Vereadoras...  

PRES. FERNANDO SILVESTRIN: Se quiser fazer uso da tribuna fique à vontade. 

VER. JOSÉ MÁRIO BELLAVER: Não, vou fazer daqui mesmo. Todos os colegas que 

estão ainda nessa Casa, a imprensa. Senhor Presidente, eu tinha protocolado, a assessoria 

da Casa protocolado um requerimento no dia 5, devido há duas semanas não ter tido 

Sessões do Pequeno Expediente estou pedindo para retirar o requerimento nº 245 que era 

para fazer o patrolamento e cascalhamento na Estrada Luiz Galafassi entre a Capela de 

Todos os Santos e a VRS 684 haja visto que nesse tempo já foi feito as melhorias. Então 

gostaria que fosse retirado, porque não há mais necessidade porque foi feito o serviço. Mas 

eu quero salientar e deixar claro da indignação de muitos moradores do interior e gostaria 

até de fazer um pedido ao líder de governo que está sendo feito o patrolamento nessas 

estradas do interior muito mal feito. Essa estiagem com pouco material e não está 

colocando o material, está puxando só aquela brita que em uma semana após o 

patrolamento já se foi todo o material que puxaram para a estrada. E o mais grave, não tem 

ajudante para colocar as pedras tirar as pedras grossas do meio das estradas do interior. 

Então infelizmente nós estamos numa situação caótica do poder público municipal com o 

nosso interior. Nós temos várias estradas sendo feita de péssimas condições, mal patrolada 

e além do mais deixado todo seu material, essas pedras, no meio. Então gostaria de fazer 

esse pedido, Vereador Fabiano, que chegasse ao Executivo para que possa sim ter 
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funcionários que acompanham o patrolamento para poder dar um trabalho melhor a essas 

estradas no interior. Era isso, Senhor Presidente, muito obrigado. 

PRES. FERNANDO SILVESTRIN: Obrigado, Vereador José Mário Bellaver. Então 

conforme a solicitação do requerente será retirado o requerimento nº 245/2020 

encaminhado pelo Vereador José Mário Bellaver. A palavra continua à disposição dos 

Senhores Vereadores. Mais algum Vereador gostaria de fazer uso da palavra? Então só 

quero convidar então conforme foi lido no Expediente, me ajuda aqui Arielson, estará 

presente no dia 26, na segunda-feira, o Secretário da Educação, o Vinicius De Cezaro, para 

explanar sobre o início do ano letivo de 2021. Então todas as escolas estão convidadas para 

participar né então, e os Vereadores vão estar na Sessão. Então só para fazer o 

comunicado. Nós teríamos... Esse aqui foi retirado; nós tínhamos mais um requerimento da 

Vereadora Maria da Glória Menegotto, mas ela não encaminhou, provavelmente 

encaminhará na próxima Sessão. Mais algum Vereador gostaria de fazer uso da palavra? 

Bom, nada mais a ser tratado nessa noite, declaro encerrado os trabalhos da presente 

Sessão Ordinária. Obrigado a todos e a todas pela presença. Saúde e paz a todos.  
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