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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, Sandro Trevisan, 

Sedinei Catafesta e Tadeu Salib dos Santos. 

 

PRES. FERNANDO SILVESTRIN: Boa noite a todos e a todas. Dando início à Sessão 

do dia 16 de novembro de 2020. Invocando o nome de DEUS declaro aberto os trabalhos 

da presente Sessão Ordinária. Em aprovação a ata nº 4062 do dia 3 de novembro de 2020, a 

ata nº 4063 do dia 9 de novembro de 2020 e a ata nº 4064 do dia 10 de novembro de 2020. 

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

Vereadores presente com a ausência justificada por motivo de saúde do Vereador Rudmar 

da Silva e nós temos a ausência do Thiago Brunet, e qual o Vereador que tá faltando 

também? Seria o Tadeu Salib dos Santos também né então. E aprovado pela pelos 

Vereadores presentes. 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. Gostaríamos 

de cumprimentar aqui a toda a população presente em nome do seu Darci, que é o pai do 

nosso futuro Vice-prefeito, cumprimentar os candidatos a Vereadores, os Vereadores 

eleitos, eu não vou citar o nome de todos porque deve estar num protocolo posteriormente; 

cumprimentar a TV Serra, o Leandro, jornal O Farroupilha, o Jorge, cumprimentar o 

Presidente do MDB de Farroupilha o Ex-prefeito Baretta. Senhor Presidente, nós temos 

aqui um e-mail do Estado do Rio Grande do Sul/Secretaria de Segurança Pública/Brigada 

Militar - Comando Regional de Polícia Ostensiva da Serra 36º Batalhão de Polícia Militar; 

Farroupilha, 13 de novembro de 2020. Do comando do 36º BPM. Assunto: convite – 1ª 

mostra fotográfica do 36º BPM. O comando do 36º BPM convida para a 1ª mostra 

fotográfica do 36º BPM - Brigada Militar 183 anos, nós fazemos parte dessa história - que 

será realizada durante a semana de 16 a 20 de novembro de 2020 em comemoração aos 

183 anos da nossa instituição. O lançamento ocorrerá no dia 16, às 17 horas, na Praça da 

Matriz em Farroupilha. Juliano André Amaral, Major comandante interino do 36º BPM. E 

em anexo está então o convite: 36º BPM apresenta 1ª mostra fotográfica de 16 a 20 de 

novembro em Farroupilha. Brigada Militar 183 anos nós fazemos parte dessa história. 

Temos um Ofício nº 251/2020 – SEGDH; Farroupilha, 13 de novembro de 2020. Exmo. 

Sr. Fernando Silvestrin, Presidente da Câmara Municipal de Vereadores – Farroupilha/RS. 

Assunto: Projeto de Lei. Senhor Presidente, honra-nos cumprimentar Vossa Excelência na 

oportunidade em que encaminhamos para análise dessa egrégia Câmara de Vereadores os 

seguintes Projetos de Lei: a) Projeto de Lei nº 55, de 13/11/2020, que dispõe sobre as 

diretrizes orçamentárias para o exercício financeiro de 2021; b) Projeto de Lei nº 56, de 

13/11/2020, que estima receita e fixa a despesa do Município de Farroupilha para o 
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exercício de 2021; c) Projeto de Lei nº 57, de 13/11/2020, que altera a Lei Municipal nº 

4.383 de 20/12/2017 que dispõe sobre o Plano Plurianual para o quadriênio 2018/2021, e 

dá outras providências. Atenciosamente, Pedro Evori Pedrozo Prefeito Municipal. Ofício 

nº 024/2020 – PSB; Farroupilha, 16 de novembro de 2020. Exmo. Senhor Presidente 

Fernando Silvestrin; Câmara Municipal de Vereadores – Nesta. Assunto: Informar que não 

é mais líder de governo. Na oportunidade em que cumprimentamos Vossa Senhoria, o 

Vereador Fabiano André Piccoli, do Partido Socialista Brasileiro – PSB – de Farroupilha, 

vem por meio, deste informar que a partir deste momento não é mais líder do governo. 

Atenciosamente, Fabiano André Piccoli Vereador. Era isso, Senhor Presidente, muito 

obrigado.  

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

Expediente da Secretaria. Antes de dar o início ao Grande Expediente eu quero saudar 

todos os Vereadores presentes, em especial a Maria da Glória Menegotto e a Doutora 

Eleonora que representam as mulheres aqui na Câmara, saudar os internautas que nos 

acompanham nesse momento, nessa noite; a imprensa está presente aqui a TV Serra 

através do Leandro Adamatti, obrigado pela presença, a Rádio Miriam o Zé Theodoro, a 

Rádio Spaço FM através do Muller e também tem o Jornal O Farroupilha através do Jorge 

Bruxel, obrigado pela presença. Saudar também os funcionários da Casa e quero saudar o 

pessoal que nos acompanha nessa noite, o Doutor advogado André Pezzi que nos 

acompanha, a Nilda da Silva também obrigado pela presença, o Argídio Schmitz também 

obrigado pela presença; nos acompanha o Aleferson de Menez também está aqui presente, 

o Magnus Camilo, obrigado pela presença, o Nelson Velasques também que nos 

acompanha. Quero saudar aqui nós estamos com três Vereadores novos, Vereadores 

eleitos, então quero fazer uma saudação especial ao Maurício Bellaver, obrigado pela 

presença; o Felipe Maioli, obrigado pela presença; Arlene Lazzari, obrigado pela presença; 

o professor Calebe Coelho, obrigado pela presença e tem também o Chico Sutilli, obrigado 

pela presença e parabenizar já, de antemão, a todos vocês pela eleição. Também quero 

saudar o Guilherme Lazzari que nos acompanha, o Mikael Campeol, Adriana Magagnin a 

esposa do Deivid e quero fazer uma saudação especial ao Ademir Baretta, Ex-prefeito 

Presidente do MDB, que está aqui nos acompanhando, obrigado pela presença e uma 

saudação especial ao seu Darci Tomazini e a dona Marilde Tomazini, o pai e a mãe do 

nosso Vereador e nosso futuro Vice-prefeito, obrigado pela presença.  E saudar os demais 

presentes que nos acompanham nessa noite. Então dando início ao espaço destinado ao 

Grande Expediente. 

 

GRANDE EXPEDIENTE 

 

PRES. FERNANDO SILVESTRIN: Eu convido o partido progressista - PP para que faça 

uso da tribuna. Fará uso da tribuna o Vereador Josué Paese Filho, Kiko Paese. 

VER. JOSUÉ PAESE FILHO: Boa noite, Presidente, com autorização vou tirar a 

mascara. Boa noite Presidente, boa noite colegas Vereadores, Vereadores. Inicialmente 

quero dar um boa noite a todos; não vou nominar as pessoas que estão aqui nessa noite 

presente, já foi nominado no protocolo pelo Senhor Presidente Fernando Silvestrin, mas 

vou cumprimentar aqui um menino que está aqui o Benjamin, “oi Benjamin”, filho do 

nosso Vereador, nosso colega Fabiano Piccoli e em nome dele se sintam todos 

cumprimentados inclusive a imprensa. Hoje para mim é um dia especial. A todos, aos 
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meus colegas Vereadores e Vereadoras que já cumprimentei, é com muita alegria que falo 

nessa tribuna em nome do Partido Progressista. Estou como Vereador há 3 mandatos, em 

31 de dezembro irei concluir esse ciclo tão importante na minha vida e da minha família; 

em especial ao meu pai Josué Paese, em memória, que também ocupou uma cadeira no 

Parlamento Municipal. Sempre com o mesmo propósito, fazer o bem sem olhar a quem, 

trabalhar por uma Farroupilha em constante desenvolvimento atendendo as pessoas que 

aqui nasceram como aqueles que vieram de fora e adotaram o município para fazer a sua 

morada. Concluo de melhor forma possível que nem os meus melhores sonhos poderia ter 

idealizado. Estou como Presidente do Partido Progressista e quando assumi este cargo tão 

importante assumi junto em meu íntimo a missão de eleger um Prefeito do nosso Partido 

Progressista. Pois bem, em 2020 foi e está sendo um ano difícil em todos os aspectos das 

nossas vidas, com a pandemia do covid-19 tivemos que nos reinventarmos, ficarmos mais 

próximos da nossa família daqueles que moramos na mesma casa; passamos a olhar com 

muita importância a situação simples do dia a dia como cumprimentar e abraçar amigos e 

pessoas queridas. A incerteza das coisas simples e corriqueiras persegue no ano de 2020 

com muitas dificuldades que já estamos sentindo. A saúde foi um dos pontos mais 

afetados, o aumento do desemprego, a educação e todos os efeitos em cascatas que virão 

com ela, momento de adversidades, incertezas e inseguranças. Tinha a incumbência, 

reafirmar, de eleger um Prefeito que tivesse a capacidade de ajudar Farroupilha a passar 

por esses momentos de solidez e progresso. E com imensa alegria, realização e muito 

respeito a todos os presentes e demais adversários que concorreram ao pleito que digo 

Fabiano Feltrin é o Prefeito de Farroupilha na próxima legislatura. Fabiano, meu querido 

amigo, o qual tenho a admiração e a convicção que você um dia iria ser Prefeito de 

Farroupilha pela tua competência, serenidade e bondade; e que há no seu coração da 

família Feltrin, através do seu pai em memória, Itacir Feltrin, o primeiro dentista em 

Farroupilha formado e a sua mãe Marlene Feltrin, 1ª Vereadora eleita neste município. 

Fabiano Feltrin, o destino te trouxe até aqui, o seu momento é um momento que 

Farroupilha precisa lhe dar e lhe acolheu; Farroupilha requer a necessidade de um Prefeito 

que tenha capacidade de gestão, que saiba lidar com as adversidades com a leveza e a 

segurança que tu tens. A tua capacidade é o dom de administrar e o que levará Farroupilha 

para o caminho do desenvolvimento. Junto com o Vereador Jonas Tomazini, seu Vice, um 

jovem de muita competência, conhecimento e experiência que, assim como você, pensa no 

melhor para nossa cidade; um homem de caráter, de honra, de muito respeito. Fabiano, tu 

fez a escolha certa com o Jonas, é a pessoa ideal para estar a teu lado. Aqui agradeço a 

família Progressista que ajudaram a tornar esse momento em uma realidade termos 

novamente um Prefeito após 24 anos, o nosso querido Prefeito Dr. Avelino Maggioni 

falecido em 16 de novembro de 2020; e a nossa eterna gratidão e que esteja olhando para 

nossa cidade iluminado os passos do nosso querido Prefeito Feltrin. Os Progressistas foram 

e são indispensável para esse momento, acreditaram em um projeto acreditaram que 

poderiam contribuir com nossa cidade e com o progresso. A minha eterna gratidão como 

Presidente do Partido Progressista, como Vereador Kiko Paese e como cidadão 

farroupilhense, tenho a convicção que foi a nossa melhor escolha. Agradeço aqui em nome 

do Presidente do partido e da coligação o Senhor Ademir Baretta do MDB, o Senhor 

Fernando Silvestrin do PL - partido liberal, agradeço Renan Ferreira Correa do PSL, o 

Senhor Lino de Araújo Pereira do PRTB - Partido Renovador Trabalhista Brasileiro; 

cumprimento aqui a todos os Vereadores eleitos em especial os eleitos por esta coligação. 
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Em primeiro lugar, quero aqui agradecer os e parabenizar os candidatos a Vereadores 

eleitos da coligação que eram nossos adversários até o dia de ontem: pelo PDT, Doutor 

Thiago Brunet, Gilberto do Amarante; do PSB, Roque Servegnini e professor Juliano; da 

REDE, Pastor Davi; do Republicano, Tiago Ilha. Também quero deixar aqui aos meus 

amigos, aos meus colegas Vereadores, pela coragem de buscar o melhor por Farroupilha, 

cada um com suas ideias, o nosso Vereador Sedinei Catafesta com seu Vice Vilas Boas, a 

Vereadora Glória Menegotto, uma guerreira, como ela dizia, que conhece Farroupilha, 

parabéns Glória. Numas eleições há vencedores e vencidos e você não foi uma perdedora 

você foi uma vencedora mais uma vez pela sua coragem que a Senhora demonstrou 

durante a campanha; uma campanha limpa, uma campanha falando a verdade quem nem 

foi o Vereador Catafesta, com seu Vice, o meu amigo o Levis. Ao atual Prefeito Pedro 

Pedrozo e o se Vice Francis Casali também não tiveram sucesso nessa campanha, mas 

tenho o maior respeito por essas duas pessoas como cidadão farroupilhense. Nada de 

mágoas, o que passou, passou, hoje somos todos farroupilhenses.  Quero aqui citar agora 

os Vereadores eleitos do meu partido e da minha coligação. Vereadores eleitos do Partido 

Progressista: Tadeu Salib dos Santos que vai chegar a qualquer momento, Calebe Coelho 

que está aqui presente parabéns, Calebe, pela tua votação e tenho certeza que você vai 

fazer um bom trabalho aqui nessa Casa, Arlene Lazzari, está aí, a guerreira, está aqui com 

merecimentos, Arlene, tenho certeza que você vai fazer um grande trabalho aqui nesta 

Casa e para o município de Farroupilha junto com o Executivo Municipal e a Dra. Clarice 

Baú que teve que viajar agora de tarde e passou lá me deu um abraço e teve que viajar 

então o meu reconhecimento também e meus parabéns para a Doutora Clarice Baú. Do 

PMDB: Felipe Maioli, parabéns meu amigo somos de partido diferente, mas você sabe 

admiração que eu tenho pela tua pessoa, parabéns por que você merece estar nessa Casa 

sim, Dra. Eleonora Broilo, parabéns, uma guerreira, tenho certeza que a senhora vai 

continuar fazendo aquele belo trabalho que a senhora fez durantes estes 4 anos, Jorge 

Cenci, meu amigo, parabéns, Jorge, pela tua reeleição também tenho a certeza que você vai 

fazendo aquele belo trabalho que você fez. Os eleitos do PL meu Presidente do PL, 

parabéns por eleger dois Vereadores: Chico Sutilli e Maurício Bellaver; também tenho 

certeza que farão um belo trabalho. E que vocês possam todos terem um bom mandato 

cumprindo com honradez e dignidade a legislatura que se inicia dia 1º de janeiro de 2020. 

Em nome de vocês saúdo a todos os candidatos a Vereadores que se propuseram e 

acreditaram numa Farroupilha melhor, foram 189 que estiveram caminhando e nos 

ajudando a chegar nesse momento. Ainda agradeço a equipe de campanha, filiados, 

simpatizantes, voluntários, vocês foram indispensáveis e maravilhosos verdadeiros 

sinônimos de trabalho ajudando a construir uma Farroupilha cada vez melhor para todos 

que aqui residem, independente de cores partidárias que todos possam ter a oportunidade. 

Quero aqui também agradecer a minha família que sempre me deu apoio, desculpe, o 

cumprimento necessário de compreender a minha ausência de apoiando nessa trajetória 

concluindo um êxito que eu tinha nas minhas ideias de eleger um Prefeito Progressista 

após 24 anos. O Progressistas fará um governo alinhado com os Deputados e Senadores 

Federais intermediarão junto com o governo buscando prosperidade, evolução e 

desenvolvimento em todas as áreas do município como geração de emprego, um olhar 

atento e com muito carinho e respeito à saúde da nossa cidade e da educação necessita sim; 

como a educação também estará presente em nossa prioridade, pois acreditamos que só 

com ela estaremos formando cidadãos melhores para um mundo melhor. Teremos diálogo 
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ouviremos as comunidades, seus representantes, entidades de classe e todos aqueles que 

quiserem dar a sua contribuição com sugestão serão bem-vindos, pois acreditamos e 

queremos uma Farroupilha cada vez melhor. Para isso estaremos trabalhando junto ao 

Poder Executivo Municipal e o Executivo e a Câmara Municipal com muito respeito à 

Casa visando o desenvolvimento de Farroupilha e o bem comum de todos. Meu muito 

obrigado a todos e estamos juntos que Farroupilha é uma só independentemente de cores 

partidárias e se ficou algumas coisas do Partido Progressista e me permita a coligação eu 

peço aqui com toda humildade que aqui vejo a Vereadora Glória e o Vereador Catafesta se 

com algumas palavras nós talvez ofendemos vocês, mas não foi essa a intenção ou falamos 

algumas coisas a mais eu tenho a simplicidade de pedir desculpas. Muito obrigado a todos. 

PRES. FERNANDO SILVESTRIN: Obrigado, Vereador Josué Paese Filho, Kiko Paese, 

por ter usado a tribuna. Quero saudar aqui a presença do nosso colega o Mateus Paim 

Presidente da Juventude do MDB, o Benjamin Piccoli que está aí presente obrigado futuro 

Vereador. Também quero saudar o Maurício Imperatori, Andriele Sanfelice e o Bernardo 

Gobbato da juventude do partido liberal obrigado pela presença. E também está aqui 

presente o competente Cristian Tonin, assessor da campanha, obrigado pela presença. 

Dando continuidade ao Grande Expediente, convido o Partido Liberal 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, colegas Vereadores, 

Vereadoras, Vereadores eleitos, sejam bem-vindos a essa Casa, a imprensa, Senhoras e 

Senhores. Antes de iniciar a minha fala, eu gostaria de pedir, não sei se vai ser para o 

Fernando, para o Arielson, para o Kiko, para o Zé Mário, para o Cenci, temos que arrumar 

a estrada lá da Linha Julieta tá; a estrada não está boa. Brincadeiras a parte, mas desejo 

muito sucesso. Com essa brincadeira eu externo um agradecimento também ao Ex-prefeito 

Ademir Baretta pela presença nessa noite, parabéns por mais uma vitória. E eu desejo que 

o Prefeito eleito, Fabiano Feltrin, desenvolva um grande mandato. Pelas palavras do Kiko, 

uma postura republicana, uma postura de respeito aos adversários, de respeito à 

diversidade, de respeito ao cidadão, tenho certeza que será um bom governo para 

Farroupilha. Queria saudar os pais do Jonas e me desculpem se a emoção tomar conta, mas 

a alegria de vocês é merecida; o Jonas é um excelente menino e será um excelente Vice-

prefeito, parabéns. E a democracia é o que temos de mais sagrado nesse mundo e nós 

temos que respeitar a urna. A urna é soberana, a urna ela dá as direções e também dá os 

caminhos. Fico muito feliz em ver que a partir do ano que vem terei aqui grandes amigos. 

Felipe, parabéns, muito feliz com a tua eleição, Calebe, Chiquinho, parabéns, Maurício não 

conheço, Arlene, parabéns sei que a tua luta que você trava há muitos anos será ecoada 

nesta Casa. O Calebe eu estava lembrando de uma história em 2016, bairro Primeiro de 

Maio, parei uma Senhora pedi voto para mim e era a sua esposa e ela disse “olha 

desculpa”, toda educada, “mas o meu esposo é candidato a Vereador é o Calebe”. Então 

sejas bem-vindo, és merecedor assim como todos os 15 eleitos e aqui eu parabenizo colega 

Cenci, Eleonora, o Tadeu e o Doutor Thiago por essa reeleição. Esse mandato essa 

legislatura ela ficará na história do município de Farroupilha acredito pela turbulência que 

nós vivemos os quatro anos aqui. E toda turbulência ela gera desgaste, gera mágoas, gera 

tristezas, mas gera alegrias também. Nós temos aqui também um grande vencedor nessa 

noite chama-se Fernando Silvestrin, parabéns, Fernando, está 1 a 1 nossas apostas; você 

ganhou uma aposta minha aqui dos Vereadores e eu ganhei a aposta lá na Rádio Spaço da 
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questão da majoritária então está 1 a 1 vamos ver quem vai decidir à próxima. Parabéns 

soube conduzir o teu partido, soube fazer as escolhas certas e tenho certeza que os teus 

representantes aqui na Câmara farão um excelente trabalho. Pelo que conheço o Chiquinho 

é um cara muito bacana e vai fazer um bom trabalho; o Maurício me desculpa, Maurício, 

mas a gente não se conhece... 

PRES. FERNANDO SILVESTRIN: É agricultor. 

VER. FABIANO A. PICCOLI: Opa! Que bom, que a bandeira da agricultura seja a tua 

bandeira que nós temos diversos projetos que precisam continuar. E aqui já fica a minha 

sugestão para Prefeito eleito de que assim como muitas vezes eu falei aqui nenhum 

governo faz tudo e nenhum governo não faz nada. Os projetos bons eles precisam 

continuar é um deles é o Programa de Asfaltamento Rural. É um programa que auxiliou 

muito as comunidades e ele precisa continuar, a nossa comunidade lá na Linha Julieta está 

se organizando, nós estamos na fila e nós queremos lutar para que aquela comunidade 

também seja contemplada assim como outras com o Programa de Asfaltamento Rural. Nós 

temos o asfalto que vai ligar a Busa a Monte Bérico a São José da Linha Palmeiro também 

que deverá ser dado à ordem de início provavelmente na primeira quinzena de janeiro, a 

licitação abre dia 14, e é uma obra muito importante para Farroupilha. É uma obra muito 

importante para o turismo, é uma obra muito importante para a agricultura, é uma obra 

muito importante para a região, porque além de ser um escoamento da produção de ser um 

caminho que liga a Caravaggio é uma via secundária a 122. Então é a primeira sugestão e o 

primeiro pedido que eu faço aqui, Kiko, como Presidente do partido, e eu quero te dar os 

parabéns pela condução, não é fácil ser Presidente com 23 candidatos a Vereadores sendo 

uma referência política na cidade. Então parabéns pela tua condução, que o Fabiano como 

você falou se espelhe no saudoso Avelino Maggioni que foi um grande Prefeito, foi um 

percursor de movimentos muito marcantes pelo município de Farroupilha; e Farroupilha é 

hoje em função do Maggioni e outros tantos Prefeitos como o Baretta e todos que passaram 

deram sua contribuição, mas Avelino Maggioni ele foi percursor dos distritos industriais e 

aqui fica minha segunda sugestão: nós precisamos ter um novo distrito industrial para as 

pequenas e médias empresas. Esse é uma das minhas lembranças tristes quando fui 

Secretário, porque não se teve vontade política para fazer um novo distrito industrial; 

porque não é recurso, recurso se dá um jeito, não se teve vontade política para se fazer um 

novo distrito industrial. A pasta do Desenvolvimento Econômico ela é muito importante, 

ela é muito importante, os processos de desburocratização precisam continuar. A CICS, o 

CDL, o Sindigêneros, o Sindilojas, principalmente a CICS, o Conselho Regional de 

Contabilidade, são grandes parceiros; são grandes parceiros. Nós temos ali a família Paesi, 

o Felipe Paesi eu não me canso de valorizar o trabalho desse jovem em prol do 

desenvolvimento. Então ouvir quem está no meio é fundamental e os avanços precisam 

continuar então essa é minha segunda sugestão, precisamos ter um novo distrito industrial. 

E a terceira sugestão que está no plano de governo do Prefeito eleito é um novo centro de 

administrativo aos moldes do que o Maggioni fez lá em 1980 entregando um moderno 

centro administrativo. Está na hora de nós termos um novo centro administrativo do 

tamanho de Farroupilha; Farroupilha merece, Farroupilha precisa dar esse salto, precisa 

sair dos alugueis, mas além de sair dos aluguéis ter uma referência de um novo centro 

administrativo. Então são as três principais sugestões, os três pilares e que são sugestões 

que eu dei para o Prefeito Pedrozo enquanto o candidato; infelizmente não foram para 

pauta do debate das eleições, mas eu dei essa sugestão para ele, dei essa sugestão para o 
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Catafesta para ele levar para o debate e o levou. E aqui também quero parabenizar a 

Vereadora Glória, o Vereador Catafesta pela coragem de ir para as urnas como candidato a 

Prefeito num momento tão difícil, num momento que os recursos são escassos; fazer 

campanha com as pessoas próximas isso demonstra o quanto as pessoas gostam de vocês 

dois. E para finalizar, Senhor Presidente, entreguei então o meu pedido da saída da 

liderança do governo. Eu acredito que a coligação, a base dessa coligação, precisa de uma 

grande reflexão; é um momento de refletir muito sobre a postura adotada no período 

eleitoral, sobre a postura adotada nos últimos meses e por esse motivo estou entregando a 

liderança do governo. Cumpri meu papel por dois anos nós tivemos poucos projetos que 

não foram aprovados aprendi muito a dialogar com os Senhores na liderança, nós podemos 

organizar as pautas, pudemos organizar as votações de forma respeitosa, de forma assertiva 

e esse meu ciclo na Câmara de Vereadores tá terminando. Tenho muito orgulho dos 542 

votos que tive, é uma pena que as pessoas que desejavam que eu fosse eleito e as que 

disseram que votariam em mim se metade delas tivesse votado em mim eu teria sido eleito, 

mas não é assim que funciona né o importante é voto na urna e a gente tem respeitar. É a 

terceira vez que eu sou candidato e eu já tinha externalizado que seria minha última 

eleição, minha ultima disputa. Milito desde 2010 tenho certeza que pudemos contribuir 

muito para Farroupilha um dos principais motivos que me levou a ser candidato a Vereador 

foi uma cena na 453 em frente à Soprano, empresa que eu trabalhava, quando nós vimos 

uma Senhora, uma trabalhadora da Bocalino ser atropelada ela estava indo trabalhar de 

bicicleta e ela veio a óbito embaixo de uma van. E aí nós estávamos lá e o que nós vamos 

fazer? O que é possível fazer? Criticar o então Prefeito, criticar o Governador? Não, vamos 

tentar arregaçar as mangas e fazer alguma. E nós trabalhamos junto com o Vereador 

Deivid passamos 4 anos trabalhando junto ao Governo do Estado junto a Tramontina e 

conseguimos. Não é o ideal né, Deivid, mas é o possível e eu acredito que depois do dia se 

não me engano foi 14/12/2016 até hoje não teve mais nenhum óbito nesse trecho entre o 

quilômetro não sei se 51 - 52 ou 81 - 82. Missão cumprida e assim tenho muito orgulho da 

minha passagem como Secretário fico muito feliz de ir com meu filho no Parque da 

Imigração Italiana, de ir no Parque do Salto Ventoso, de ir no Parque dos Pinheiros, de ir 

em Caravaggio; ontem estive por lá e vi o mirante cheio de fitinhas de devotos. Ver as 

pessoas caminhando na pista de caminhada e esse é um projeto que precisa ser terminado, 

Vereador Kiko, de chegar até Caravaggio por que as pessoas realmente utilizam esse 

trecho; talvez mudar aí depende da ideia do Prefeito, mas precisa ter um caminho mais 

seguro. De ver o índice de empresas que estão abrindo de forma ágil, de forma 

desburocratizada, mesmo tendo algumas pessoas que se colocam como pai da criança, 

Vereador Zé, a história não mostra a verdade; de nós termos a Sala do Empreendedor que 

acolhe o empreendedor, de ter a junta comercial dentro Sala do Empreendedor e dentro da 

Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Turismo, de não se perder mais o interior 

onde colocamos mais de 600 placas com localização. Enfim tenho muito orgulho desta 

minha passagem e este é sim um discurso de despedida. Fico muito feliz por ter feito parte 

dessa Casa por quatro anos e pouco, fico muito feliz pelos Vereadores eleitos desejo do 

fundo do meu coração que vocês possam conduzir a nossa Farroupilha da melhor forma 

possível seguindo uma única coisa: a nossa lei orgânica. Esse é o pilar de um Vereador 

sendo leal à lei. Temos que ser leal ao que diz a nossa Constituição Municipal e não ser 

leal à pessoa ou a partido porque pessoa e partido falham, a lei é a nossa obrigação. Vocês 

vão jurar no dia primeiro de janeiro, vocês vão jurar a seguir a lei e sigam independente do 
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preço que tenham que pagar. E aqui eu vou terminar minha fala com uma frase que no dia 

15 de maio de 2020 eu falei, eu tenho eu quero espero que o meu filho Benjamin, que está 

aí, no futuro lembre do pai dele como um homem eleito pelo povo que seguiu a lei sem 

medo de ninguém, sem medo das consequências, cumpriu com seu papel como legislador. 

Senhor Presidente, muito obrigado, obrigado a todos, e eu preciso me ausentar por motivos 

particulares. Obrigado. 

PRES. FERNANDO SILVESTRIN: Obrigado, Vereador Fabiano Piccoli. Então com a 

concordância dos nobres pares está liberado o Fabiano Piccoli para se retirar. Quero fazer 

uma saudação especial ao sempre guerreiro, o Luiz Broilo, marido da Ver. Eleonora 

Broilo, que nos acompanha. Também quero saudar o Joacir Gardini, que está escondido lá 

atrás, membro da executiva do PL que nos prestigia, quero fazer uma saudação especial a 

minha namorada e esposa a Glaci Silvestrin que me acompanha nessa noite, nos 

acompanha nessa noite, saudar a Mirna Messinger que nos acompanha, obrigado Mirna, e 

também o Felipe Rodrigues da Silva que nos acompanha, obrigado pela presença. Agora 

eu convido 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, Senhor Presidente, vou retirar a máscara. 

Quero cumprimentar o Senhor Presidente, colegas Vereadores, Vereadora Eleonora, 

parabéns, Vereadora, já lhe dizia esses dias que no caminho a gente via que a Senhora ia 

ser reeleita; então lhe parabenizo mais uma vez e fico muito feliz por ter a reeleição de 

uma grande mulher aqui na Casa. Quero cumprimentar então a todos os Vereadores eleitos 

que estão aqui presentes hoje, parabenizar a todos, estou vendo aqui a Arlene que também 

quero parabenizar muito, parabéns; que bom mais uma mulher que vai estar aqui, a 

Doutora Clarice também não está hoje, mas já estendo meus parabéns a ela e todos vocês 

Vereadores que estão aqui parabéns. Quero parabenizar então aos pais do nosso Vice-

prefeito que logo mais aí, seu Tomazini meu amigo, sua esposa, logo mais será o Vice-

prefeito da cidade. E cumprimento a todos vocês que estão aqui nessa noite, a imprensa e 

também os internautas que estão nos ouvindo. Eu quero dizer que sou muito sincera e eu 

não posso me calar, porque eu não tenho como fazer isso. As pessoas tem que falar a 

verdade sempre sem que tenha medo de alguma coisa então hoje... Quero cumprimentar 

também o Ex-prefeito Ademir Baretta que também vejo aqui. Hoje é um momento em que 

tudo se renova e que a história está começando, recomeçando, começando novamente. 

Essa tribuna nos dá a honra de estar de cabeça erguida para dizer que participamos sim de 

uma eleição e com certeza uma campanha grande e grande vencedora esta é a verdade em 

primeiro lugar; campanha vencedora, linda, maravilhosa onde eu e meu Vice Darci Levis 

caminhamos de mãos dadas por farroupilha em cada canto. Mostramos a realidade dos 

fatos, encaramos adversários poderosos ou não, nós encaramos e não precisamos vender de 

maneira nenhuma a nossa alma e tão pouco usar trocadilhos. Campanha linda, maravilhosa 

isso que é bonito. Conhecemos todos os problemas, Vereadores que aqui estão, que vão 

assumir a Casa, conhecemos todos os problemas da cidade e nunca foi medido esforços 

nunca para abraçar um pobre, um aleijado, ou um necessitado. Tenho sim muitos anos de 

vida pública e nunca medi esse esforço, com alegria fazia isso, com amor; e de cabeça 

erguida afirmo que quem perdeu foi essa fatia que está esquecida, a periferia. Perderam, 

perderam, não ganharam, essa fatia perdeu. Logo ali adiante todos verão que o diploma 

não se compra, mas sim se conquista pelo esforço da verdade, da marca do trabalho. Esse é 

o diploma que eu tenho, a marca do trabalho, a verdade. Hoje, segunda-feira, é o dia do 
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trabalho e eu afirmo que todos, todos, reconheceram o esforço da nossa campanha 

vencedora. Talvez vocês não estejam entendendo e posso dizer que se fosse pela 

meritocracia, meritocracia, nós teríamos vencido a eleição também; pelo mérito, mas não é 

mérito. Eleição não é mérito em lugar nenhum desse mundo é mérito e nem será e nem vai 

ser, temos que saber isso. Coisas ocultas fazem com que a última resposta seja muito cara 

eu não participo disso nunca participei, porque pessoas que como eu disse em toda eleição 

que tem mãos limpas e que não compactua com coisas debaixo do tapete, muitas vezes a 

eleição se torna cara demais e com isso eu não tô dizendo que alguém fez coisa errada. 

Vocês devem entender o que a gente diz. Porque muitas vezes as pessoas, Dra. Eleonora, 

falam mal dos políticos, mas será por quê? Será que a culpa é só dos políticos? Ou a culpa 

talvez seja dessas mesmas pessoas que falam mal e que exigem alguma coisa e que quem 

segue a verdade, quem tem mãos limpas, não compactua. Eu tive comigo também nessa 

caminhada candidatos a Vereadores que vou levar comigo para sempre do meu lado vou 

caminhar com eles sempre que eles quiserem; pessoas maravilhosas, profissionais 

amparados pela verdade tive também trabalharam na nossa campanha e que são dignos de 

honras, honras, todos fizeram o seu melhor para quê a gente pudesse apresentar para nossa 

cidade um programa bom um programa que se podia fazer. Eu tenho amigos e amigas que 

valem muito mais, gente, que uma vitória e tenho amigos e amigos aqui dentro, vários, que 

valem muito mais que uma vitória, muito mais. Os eleitos lembrem disso, lembrem dessa 

frase. E quero dizer, eu parabenizei aqui a Arlene que tá aqui, querida que gosta dos 

animais, trata super bem e eu também gosto né, Arlene; parabéns pela tua vitória. E 

parabenizei também a Dra. Eleonora que faz um trabalho magnífico e muitas vezes aqui eu 

parabenizei ela pelo seu trabalho. Mas eu quero dizer assim que é uma pena mesmo que a 

mulher muitas não se valorizam e que não se empoderam e preferem continuar sempre 

debaixo das asas de seus mandatários. Eu não entendo assim, a mulher teria que ter seu 

valor, um valor maior que apenas se encostar na pia, no balcão da pia ou no tanquinho de 

suas casas, mas elas não entendem. Mas eu quero parabenizar aquelas que ainda não 

notaram que não existe empoderamento feminino além do papel não existe. E também 

quero parabenizar aquelas que já se libertaram disso, da escravidão, e assumiram sua 

liberdade e estão livres dos preconceitos, livres, entendam como vocês quiserem. Porque 

tem muitos que ainda tentam implantar isso na cabeça de pessoas que tem poucos recursos, 

porque o que tem um pouquinho mais de recurso não entra nessa. E eu defendo a mulher e 

eu defendo muito. Eu quero dizer que parabenizo de todo meu coração o Fabiano, o Jonas 

e que realmente o povo escolheu podia ter escolhido qualquer um dos 4, mas escolheu e 

quero dizer que a escolha tem que ser respeitada e muito. Eu quero dizer para vocês se 

tivesse me escolhido, também teriam feito uma ótima escolha e também fizeram não tenho 

nada contra. E porque eu sei que de agora em diante nós vamos viver algo que foi 

prometido e que com certeza poderemos ser, todos esses problemas poderão ser resolvidos 

de imediato, principalmente lá no Industrial né. As áreas verdes. Esses problemas vão ser 

resolvidos logo. Eu ia resolver. Nenhum morador mais vai ficar sem a sua casa, sua casa 

própria, todos vão pagar seus impostos, a sua água, a sua luz; Vereadores, cobrança para 

vocês, todos vão pagar, porque nós pagamos. Vamos impedir as invasões. Tem que fazer 

um trabalho bom, mas de agora em diante inclusive vão ter o posto de saúde lá no 

Industrial que tanto eles querem agora vão ter o postinho de saúde lá de novo que bom não 

precisam mais ir até lá no América ou lá no Monte Pasqual. Muita gente vai estar 

empregado, quanta gente, ninguém mais vai passar necessidade, nem fome. Eleição é isso. 
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Nós vamos ter o restaurante do amor também né que isso vai ser uma solução nós ia ter 

também,restaurante popular. Quero dizer que meus apoiadores de mãos dadas comigo 

devem estar me ouvindo, vocês são testemunha da verdade e dos fatos. Quero mandar um 

beijo carinhoso para todos eles. Ninguém esteve comigo, nenhum, por cargos ou salários 

nenhum; quero dizer que amo todos eles sem restrição estamos juntos e a vida continua 

afinal o sol nasceu para todos. Agora eu quero recebi um buquê de flores que muito me 

honrou eu vou ler o cartão, fiquei muito feliz, “amiga Glória, quem combate o bom 

combate e guarda fé jamais sofre derrota. A tua jornada mostrou a política do olho no olho 

e pé na estrada, ou seja, do verdadeiro importar-se com o próximo. É com expectativa que 

esperamos o dia em que haja menos pobres de espírito ocasião e que haverá condições 

propícias para um projeto tão grandioso e honesto quanto foi este de mãos dadas para 

Farroupilha. Os méritos da vitória nesta eleição foram apenas teus venceste a campanha 

sim, tua vitória está em DEUS. Obrigado DEUS. Obrigado DEUS. Obrigado pelo exemplo 

de mulher politica. Do amigo que lhe admira André Pezzi". Obrigado Doutor, vai ficar 

guardado no meu coração tudo o trabalho que fizeste juntamente com todo o grupo e eu tô 

feliz, Doutor, porque eu dizia não ia para a reeleição, tenho 63 anos, tá na hora realmente 

dos novos assumirem e quero agradecer a todos que acreditaram no meu projeto, que 

acreditaram na verdade no trabalho. Eu quero agradecer a todos aqui que estão que 

trabalharam fizeram uma eleição bonita. Parabéns a todos. Parabéns a todos. Parabéns a 

todos que colocaram seu nome na disputa, porque não é tão fácil assim disputar uma 

eleição seja de Vereador, de Vice-prefeito, de Prefeito, de Governador, seja o que for, não 

é tão fácil. Muitas pessoas falam, mas não colocam o seu nome lá para disputar então 

parabéns a quem colocou, parabéns aos que venceram inclusive a Rede Sustentabilidade 

continuará com uma cadeira com o Pastor Davi o qual nós somos mãe desse projeto. E 

sabedores que somos muitas coisas aconteceram. Muito obrigado. Obrigado, Presidente, 

obrigado pela oportunidade e um beijo. 

PRES. FERNANDO SILVESTRIN: Muito obrigado a Vereadora Maria da Glória 

Menegotto. Quero saudar o Vitor Hugo de Freitas obrigado pela presença, também saudar 

ao Felipe Bartelle, obrigado, e o Luiz Felipe Romagna, nosso assessor, obrigado pela 

presença. E quero saudar de uma forma muito especial e parabenizar o nosso futuro 

Prefeito, o Fabiano Feltrin, com muita emoção, obrigado pela presença aí e também quero 

saudar o nosso colega Vereador futuro Vice-prefeito Jonas Tomazini. E também de uma 

forma especial quero saudar a primeira-dama, a futura primeira-dama, filha do nosso 

Vereador Tadeu Salib dos Santos, Ariane Laura Santos Feltrin. Obrigado pela presença e 

que Deus abençoe vocês aí pela caminhada. Dando continuidade 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 Vossa 

Excelência, os demais Vereadores dessa Casa também os que se elegeram no último pleito 

do dia 15 que estarão aqui a partir de janeiro levando as demandas para discussão nessa 

Casa do povo. Quero aqui cumprimentar o Prefeito eleito Fabiano Feltrin o nosso colega 

Jonas, legislativo, Vice-prefeito da chapa, cumprimentar os Vereadores que foram eleitos; 

todos vocês que o Kiko já mencionou, Paese, quero te parabenizar pela pessoa de 

Presidente do Partido Progressista. Estava lendo hoje o Partido Progressista no estado do 

Rio Grande do Sul é o partido que mais teve número de Prefeitos eleitos e também de 

Vereadores então parabéns a este partido que vem crescendo a cada eleição. Quero 
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registrar a presença também do Magnus Camillo agradecer por ter feito parte da nossa 

disputa como candidato a Vereador, o Nando Catafesta, o Nelson Velasques que está aqui 

presente, a Silvia, a Magela Dewes, a Cenira Melo, a professora Cecília, o Talison 

Proença, o Gelson Andrade, o Jair Mendes, Evangelista Douglas da Silva, a Débora Mello, 

a Jeovânia, o Luís Herrmann, a Monica Agazzi e o nosso amigo Antônio França; especial 

também ao meu querido amigo Vilas-Boas candidato a Vice-Prefeito na nossa chapa. Dizer 

que andamos em cada canto dessa cidade nos bairros do interior e a diplomacia é a arte de 

ganhar com elegância, Fabiano, mas também de perder com dignidade. A democracia é 

essa numa disputa ou ganha ou se perde uma disputa municipal, estadual ou nível federal. 

Dizer que nesses 45 dias, Presidente e Vereadores, deu para ver o quanto Farroupilha 

necessita de apoio do Poder Executivo. Têm muitas pessoas que neste momento não tem o 

que comer, têm muitas pessoas que não tem a dignidade de um banheiro na sua casa, de 

uma energia elétrica, de uma água potável, mas têm muitas pessoas que estão esperando a 

saúde que não acontece. Se fala muito que está tudo 100% que as filas estão zeradas, que 

as consultas estão saindo, mas não é isso que a gente viu. Nessa disputa que o PSD um 

partido pequeno criado recentemente 2015 com um número pequeno de candidatos e com 

muito pouco recurso pudemos ver essa realidade, presenciar essa realidade e você, 

Fabiano, que agora tem essa missão por 4 anos o que eu desejo do fundo do coração em 

nome de todas essas pessoas que depositaram também em mim seu voto de mudança o 

voto de apoio possa essa chapa e seu grupo de governo atender as demandas. Pessoas que 

por uma falha perderam o movimento de uma perna que muito tempo estavam tratando por 

um sintoma de gota; Senhora de 83 anos agora período eleitoral saiu à ecografia ai foram 

ver ela tem o tendão de Aquiles rompido e não tem mais como fazer o ligamento. Um 

senhor que teve um acidente de moto, preservar o nome dele, mas que é uma necessidade 

de urgência do Poder Executivo dar essa atenção que aguarda uma cirurgia há 7 anos; na 

nádega dele dá para colocar as duas mãos a ferida está exposta, aberta e não cicatriza mais. 

E cadê o nosso SUS a nossa saúde rápida? São estas cenas que nos levaram a seguir em 

frente, levando um projeto de mudança como foi o da chapa vencedora, como foi o da 

Maria da Glória que eu parabenizo, como foi do Pedrozo. A democracia é essa e quem 

escolhe é o povo, quem tem que fiscalizar também é o povo para que possamos ter uma 

cidade referência, uma cidade em crescimento com abundância de empregos com acesso à 

moradia e os Vereadores que estão agora se preparando para assumir em janeiro tem essa 

missão também de somar forças. Nesses meus 12 anos que eu estive aqui nessa Casa de 

leis sempre foi o meu compromisso de atuação em prol da nossa comunidade e eu desejo a 

todos vocês um profícuo trabalho; os que se reelegeram também que possam continuar 

fazendo, Dra. Eleonora, o colega Cenci, que estiveram essa oportunidade de seguir, o 

Thiago, o Deivid na suplência, Tadeu, Thiaguinho, que vocês possam continuar fazendo a 

diferença para nossa comunidade. Termino a minha fala desejando sucesso e coloco aqui 

esse pensamento que não sei o autor, ‘mas a derrota de hoje é a semente para a vitória de 

amanhã’. Catafesta não para por aqui a coragem de enfrentar uma eleição municipal não é 

para... Não é todos que tem essa coragem, Glória, a coragem do debate, a coragem de estar 

presente nos bairros recebendo o carinho, recebendo também os nãos, é isso a gente viu 

nas ruas, mas muitos sim vamos tomar um copo d'água um café isso é o que a gente viu 

nessa campanha isso é ter coragem; tu já teve outras eleições e vai ter outras para frente e o 

que passou no período eleitoral passou, terminou ontem, a vida continua, Fabiano, tu falou 

lá no início da campanha nós moramos na mesma cidade minha casa é aqui no São José, da 
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Glória aqui no Parque, do Pedrozo no Primeiro de Maio. E a construção do meu projeto da 

Glória do Fabiano do Pedrozo é sempre pensando nas pessoas não em si próprio é nas 

pessoas. Então a democracia foi às urnas, elegeu o Jonas e o Fabiano e a vocês o desejo 

muito sucesso, e os que estiveram comigo nessa jornada não desistam, não tiveram o êxito 

nesta, mas é apenas a primeira, é apenas a primeira. São jovens que tem um futuro 

brilhante pela frente e outras oportunidades virão. Não é no primeiro tombo que a gente 

desanima é no primeiro tombo que a gente levanta e segue firme para continuar. Obrigado 

a todos, imprensa, presentes, partidários, sejam sempre bem-vindos a Casa do povo. Muito 

obrigado. E, Fabiano, mais uma vez sucesso a ti, à família, Jonas e a esse grupo vitorioso 

no dia de ontem. Obrigado, Presidente. 

PRES. FERNANDO SILVESTRIN: Obrigado, Vereador Sedinei Catafesta. Agora eu 

convido o 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, a imprensa, ao público que nos assiste de casa, 

um cumprimento também ao Ex-prefeito Ademir Baretta que se encontra, aos eleitos 

Vereadores no dia de ontem; vejo aqui o Maioli, a Arlene, o Chico, o Calebe, o Maurício, 

parabéns pelo pleito de ontem, a festa da democracia. Quero também cumprimentar os 

meus amigos que aqui se encontram o Bartelle, o Guilherme, Odair, em especial minha 

noiva Adriana e minha família que me acompanha de casa. Também um cumprimento 

muito especial ao Jonas e ao Fabiano, desejo de muito sucesso, de muita luz nesses 

próximos anos; que a partir de 1º de janeiro vocês serão o meu Prefeito e o meu Vice-

prefeito assim como de todo cidadão farroupilhense. Esse tem que ser o nosso desafio de 

buscar a unidade com as entidades, com os partidos com os Vereadores, respeitar a Câmara 

de Vereadores, e tenho certeza que vocês têm potencial para muito bem representar-nos. 

Também cumprimento a Glória e o Catafesta que fizeram parte do pleito, né, ao Pedrozo e 

agradecer também aos 777 farroupilhenses que junto comigo depositar o voto em mim, 

saio desse pleito de cabeça erguida sendo o 6º Vereador mais votado, isso me alegra muito, 

mas entendendo também a questão das conjunturas das situações numéricas, a gente 

quando entra no peito a gente sabe das regras; então nesse momento não pode de forma 

alguma se queixar dessa situação bem pelo contrário. É o momento de refletir e analisar 

onde cada um errou onde cada um acertou, mas saio de cabeça bastante erguida pelos 777 

votos. Fiz muitos amigos na própria Câmara de Vereadores, fiz muitos amigos na política, 

perdi alguns amigos também por às vezes ter uma posição diferente uma maneira de pensar 

diferente, mas esses que a gente perde na verdade eles nunca foram né, então a gente vai 

ganhando aprendizado. Aprendi muito com os Senhores aqui com os colegas nesse período 

de quase dois anos que estou na Câmara de Vereadores e quero sim continuar contribuindo 

com a minha cidade; sou jovem ainda e quero contribuir muito para termos uma 

Farroupilha cada vez melhor. Tenho certeza que fiz minha parte fui reconhecido por isso, 

mas tenho ainda muito para contribuir. Então passo desejo sucesso também aos dois 

colegas de partido que se elegeram ao Thiago e ao Amarante que fizeram uma grande 

votação representaram o PDT e agora é de uma forma conjunta representarmos toda a 

Farroupilha. Então agradeço a você que está em casa me acompanhando que depositou o 

voto em mim e continue contando comigo por eu não me eleger, não vai ser uma derrota e 

não vai ser a minha desistência bem pelo contrário. Às vezes é dando um passo atrás é 

caindo que a gente levanta e vem com mais força. Então estarei à disposição de todo 
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farroupilhense nos próximos anos sem dúvida. Quero também aproveitar a oportunidade e 

colocar uma situação que aconteceu na semana passada aqui na frente da Câmara de 

Vereadores que foi a queda de um pedaço da marquise, isso também eu acho que é uma 

situação de respeito à Câmara de Vereadores. Nós aprovamos uma sugestão de projeto de 

lei que estabelece a obrigatoriedade de manutenção e conservação das marquises sobre 

passeios públicos; essa sugestão foi aprovada no dia 8/7/2019 e nós nunca tivemos retorno 

se essa lei vai vir, não vai vir e o porquê não vai vir. Essa marquise poderia sim ter matado 

alguém, a queda do reboco dela, outras marquises estão na mesma situação em Farroupilha 

e é lamentável saber que nós vamos esperar alguém morrer com a queda de uma marquise 

para a lei voltar para a Câmara de Vereadores em forma de lei. Então isso me entristece, 

acho que é um desleixo com a Câmara de Vereadores a não obtenção de respostas. 

Obrigado a todos e uma boa noite. 

PRES. FERNANDO SILVESTRIN: Obrigado, Vereador Deivid Argenta, pelas palavras. 

Agora eu convido o partido do Movimento Democrático Brasileiro - MDB para que faça 

uso da tribuna. Fará uso da tribuna o nosso colega Vereador Jonas Tomazini. 

VER. JONAS TOMAZINI: Obrigado, Senhor Presidente Fernando Silvestrin. Quero 

cumprimentar também todos os colegas Vereadores que se encontram nessa Casa nessa 

noite, quero cumprimentar especialmente ao Prefeito eleito do município de Farroupilha 

Fabiano Feltrin e quero cumprimentar também a primeira-dama eleita Ariane; e sim 

Ariane, Nani, porque você foi eleita junto com o Fabiano, a população te acolheu de braços 

abertos tanto quanto acolheu a nós, aos nossos candidatos a Vereador então por isso cito 

também da eleição, porque você também foi fundamental para que nós chegássemos nesse 

resultado. Quero cumprimentar a imprensa aqui presente, a Rádio Miriam/Caravaggio, a 

TV Serra com o Leandro Adamatti, o Jornal O Farroupilha com o Jorge Bruxel e a todos 

que também nos acompanham nessa noite. É com muito respeito e alegria que ocupo a 

tribuna, meus colegas Vereadoras, e cumprimento também aos Vereadores aqui eleitos e 

vou nominá-los depois, com respeito à democracia e ao exercício da cidadania de todos os 

farroupilhenses que foram às urnas no dia de ontem. Quero agradecer a cada um que 

depositou em nós, a mim e ao Fabiano, o voto de confiança. Creio que essa tenha sido uma 

das mais importantes eleições que nós vivemos até, porque além de dar a chance de 

escolher e ajudar a decidir quem vai nos representar, administrar o dinheiro público e que 

priorizará as demandas da sociedade principalmente em um momento aonde a gente vive 

uma questão de pandemia, aonde a gente vive uma dificuldade financeira em vários 

municípios, aonde a gente vive um momento de incertezas, aonde a gente vive o desafio de 

conviver com esse desafio que se apresenta nesse momento. Colegas vereadores, é com 

gratidão que ocupo essa cadeira há quase quatro anos aqui na Câmara de Vereadores e com 

muita felicidade a tribuna nessa noite de hoje. O momento é realmente especial, pois após 

30 anos nós temos a eleição de um vereador no exercício do mandato para o Executivo 

Municipal. No meu mandato como Vice-prefeito vou intermediar essa relação com o 

Legislativo valorizando cada um dos representantes do povo, aproveitando a experiência 

que tive nesta Casa nos últimos 4 anos. Quem passa pela Câmara, aprende a valorizar cada 

um dos Vereadores, aprende a valorizar o que ele representa da população; e são diferentes 

parcelas da sociedade que estão aqui representadas. É importante porque nós levaremos 

para o governo e o Feltrin tem dito sempre que nós vamos fazer um governo acolhedor e 

de respeito, por isso a experiência aqui na Câmara vai ajudar para que nós possamos 

valorizar cada um dos novos Vereadores que virão e também os Vereadores que 
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conseguiram a reeleição nesse ano de 2020. A comunidade confiou ao Fabiano Feltrin e a 

mim um desafio ainda maior: de sermos Prefeito e Vice-prefeito de nosso município a 

partir de 1º de janeiro de 2021. Farroupilha acreditou em nossa experiência, na nossa 

formação profissional e pessoal de administrar esse município. Somos pessoas sérias, 

comprometidas com o trabalho e com cada farroupilhense. Somos resilientes, possuímos a 

capacidade de saber ouvir e refletir, que são indispensáveis para um administrador público. 

E aqui quero colocar todo o meu respeito a todos os candidatos que colocaram seus nomes 

à disposição da comunidade farroupilhense nesse pleito de 2020. Quero principalmente a 

ti, Glória, principalmente a ti, Vereador Catafesta, que colocaram seus nomes a disposição, 

dizer que na política a gente tem vitórias a gente sofre derrotas e como tem dito o Prefeito 

eleito Fabiano a partir de hoje nós somos novamente uma só Farroupilha. Então nós 

convidamos a todos que aqui estão que tenham votado no candidato ‘A’, ‘B’ ou ‘C’ para 

que nós possamos nos permitir, para que nós possamos nos encontrar, para que nós 

possamos caminhar juntos, pois somos apenas uma Farroupilha. Seremos um governo que 

valoriza o Poder Legislativo com cordialidade, consideração, respeito e diálogo. 

Acreditamos que só assim a democracia e os princípios constitucionais serão atendidos e 

respeitados em sua integralidade; ouvindo a voz do povo representada por cada vereador 

que estará ocupando uma cadeira na próxima legislatura. Seremos um governo de diálogo, 

de entendimento, um governo para mais 70 mil habitantes, com muito empenho e afinco. 

Caros colegas vereadores, peço a liberdade para nos comprometer que faremos o melhor 

para Farroupilha atendendo a todos aqueles que aqui nasceram ou que adotaram o nosso 

município para constituir a sua família, trabalhar, criar e educar seus filhos. Enfim, para 

escrever sua história. Assim como Fabiano e eu sonhamos e acreditamos em uma 

Farroupilha cada vez melhor. Meu agradecimento ao meu irmão desta caminhada, que é 

um amigo, uma pessoa que admiro tanto e passei a admirar ainda mais nesses últimos dias 

que pude conviver contigo. Fabiano, você tem a minha lealdade, estou a sua disposição 

para trabalharmos em prol da nossa comunidade sem olhar para cores partidárias, para 

sermos um governo de UNIÃO, de parceria, de cooperação, conte comigo. A toda família 

Feltrin meus sinceros cumprimentos e minha eterna gratidão de participar deste momento 

importantíssimo. Ao Presidente do MDB o sempre Prefeito Ademir Baretta obrigado pela 

oportunidade pela confiança que você me confiou nesse processo que você depositou nesse 

processo, para uma missão tão importante. Estou aqui, Baretta, pois com 26 anos você me 

confiou uma oportunidade de estar na Secretária de Finanças quando Feltrin era Vice-

prefeito, fiz meu melhor e tentei aproveitar ao máximo essa oportunidade para que nós 

pudéssemos chegar nesse momento hoje. Eu prometo que nós vamos continuar trabalhando 

com a mesma seriedade, que nós trabalhamos no seu governo para aproveitar mais essa 

oportunidade e honrar, devolver, retribuir a confiança que cada farroupilhense depositou 

quando foi votar na chapa que nós estávamos ontem. Vocês são extensão da minha família, 

amigos, colegas em que tivemos inúmeras trocas de ideia visando sempre a melhor 

atuação... Peraí que virei aqui, só um pouquinho... Aqui! Agradeço a minha base o meu 

alicerce, o meu apoio, os meus maiores incentivadores, meu pai Darci, minha mãe Marilde, 

que em todos os momentos mesmo aqueles que eu não tinha tanta certeza estiveram 

sempre do meu lado e disseram: “meu filho vá em frente, nós estamos aqui”. Sempre 

estiveram comigo em toda a minha caminhada, minha eterna gratidão pai e mãe. A minha 

esposa Jéssica, Jéssica Jaqueline que está em casa, companheira de vida que divide e 

compartilha de todos os momentos comigo, sejam eles bons, ruins, fáceis, desafiadores, 
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felizes ou tristes. Que me apoia e compreende a minha ausência, me dá forças e motiva 

para continuar sonhando por um lugar melhor para vivermos. A competente equipe de 

campanha que foi ímpar durante esse caminho não medindo esforços. Que fizeram tudo 

acontecer! Com toda a dedicação e esforço empregado. Vocês são extraordinários! O 

Cristian, o Mateus Paim, Presidente da juventude do MDB, o Cristian Tonin, a Mirna, o 

Aleferson da Menez e todos os outros que talvez não possam estar aqui nesse momento, 

mas que foram fundamentais para que nós tivéssemos o resultado na eleição; a Dra. 

Franciele do nosso departamento jurídico. E quero fazer um agradecimento especial a 

todos os Vereadores principalmente da Bancada do MDB. Arielson, contigo eu aprendi 

muito do que sei hoje na política, contigo, Arielson, eu aprendi a ouvir, contigo aprendi a 

ter posição, contigo aprendi até algumas vezes a recuar; talvez eu não tenha o mesmo 

ímpeto, talvez eu não tenha a mesma veia saltando no pescoço quando fala, talvez não 

tenha o mesmo timbre de voz, mas têm muitas características que levo comigo e que tenho 

certeza que serão fundamentais para esses próximos anos. Ver. José Mário Bellaver, meu 

primeiro voto no ano de 2000. As primeiras teclas que eu apertei lá na urna eletrônica 

foram para você Mário, quem diria que um dia eu teria a oportunidade de estar aqui 

contigo dividindo um espaço na bancada e aprendendo todos os dias. Vereadora Eleonora e 

Vereador Jorge Cenci, que bom que Farroupilha tenha dado a oportunidade que vocês 

possam continuar aqui conosco; que esses primeiros quatro anos de mandato tenham sido 

apenas os primeiros e agora com mais experiência, com mais conhecimento, vocês possam 

dar ainda mais das suas contribuições para o município. Vocês serão fundamentais assim 

como todos os outros colegas aqui na Câmara para que possamos fazer um bom governo 

para todos os farroupilhenses.  A juventude de Farroupilha seguirá sendo respeitada e 

valorizada, pois vocês são o hoje, são o agora! São aqueles que precisam de oportunidades 

para se desenvolver e crescer pessoal e profissionalmente. Queremos e faremos uma cidade 

melhor para todos, respeitando sempre a história daqueles que já passaram e contribuíram 

com Farroupilha. Isso a gente disse inclusive na campanha. Nós queremos fazer coisas 

novas, mas não estamos aqui rasgando o que já foi feito. Nós entendemos a contribuição de 

cada um e vamos respeitar tudo que aconteceu em Farroupilha até hoje. Com fé e a 

esperança renovada no dia de ontem seguimos em frente com um único objetivo: uma 

cidade melhor para todos os farroupilhenses. Tenho convicção de que os vereadores aqui 

presentes e aqueles que se elegeram para a próxima legislatura também querem isso. 

Esperamos contar com o apoio de todos. Quero cumprimentar então os vereadores eleitos 

da bancada do MDB, os dois colegas que permanecem e também o Vereador eleito Felipe 

Maioli; do Partido Progressista, Tadeu, obrigado por fazer parte da nossa família, nos 

permitir ter essa convivência e chegar até aqui. E também ao Vereador eleito Calebe, que 

alegria, Calebe, de te ver aqui, que alegria de ter convivido um pouco contigo até agora e 

ter a oportunidade de conviver pelos próximos anos; Arlene, a Clarice Baú. Do PL o 

Vereador eleito Chico Sutilli, o Vereador Maurício Bellaver e também do PSB o Vereador 

Roque, o Vereador Juliano; do PDT o Ver. Thiago e o Ver. Gilberto; do Republicanos o 

Ver. Tiago Ilha e da Rede o Pastor Davi. Farroupilha vai passar por um novo momento, de 

novos horizontes e de novas oportunidades. Aqui todos terão vez e voz. Tenho consciência 

e discernimento da responsabilidade que nos fora depositada, e nós prometemos não 

decepcionar, pois faremos tudo para somar na vida de cada farroupilhense. Somos a 

evolução, implementaremos a desburocratização dos serviços públicos, teremos o 

compromisso de agilizar as filas de consultas, de exames e de cirurgias. Na política não 
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temos inimigos, temos pessoas que pensam de forma diferente, e creio, Senhor Presidente, 

Fernando Silvestrin, a quem quero cumprimentar também como Presidente do PL pela 

condução pela eleição, cumprimento também o Vereador Kiko Paese, Presidente do 

Partido Progressista, e já havia cumprimentado o Presidente Ademir Baretta. Serei um 

Vice-prefeito presente na comunidade, estarei junto com nosso Prefeito Fabiano Feltrin 

ajudando a construir um lugar melhor para criarmos os nossos filhos, para trabalharmos e 

escrevermos a nossa história. Um legado que passará de geração em geração. Fabiano, 

tenho certeza que o nosso alinhamento de ideias, a nossa cumplicidade, construída há anos, 

nos permitirá realizar uma gestão eficiente e justa para todos. Muito obrigado. 

PRES. FERNANDO SILVESTRIN: Obrigado, Vereador Jonas Tomazini, nosso futuro 

Vice-prefeito de Farroupilha. Concluindo então o Grande Expediente eu quero abrir um 

parêntese aí antes de dar início ao Pequeno. Em nome da democracia eu sempre falava na 

reunião que o momento mais importante da democracia é a escolha dos nossos 

representantes pelos 4 anos então acredito que ontem nós tivemos o momento de máximo 

da democracia aqui em Farroupilha. Então quero em nome do Parlamento aqui de 

Farroupilha, em nome dessa Casa, quero parabenizar os 15 Vereadores eleitos, então vou 

nominar. Quero parabenizar o Chico Sutilli do PL, do meu partido, o Maurício Bellaver 

também do PL, do meu partido; quero saudar o nosso Vereador reeleito Tadeu Salib dos 

Santos parabéns pela reeleição; também quero parabenizar o professor Calebe Coelho 

parabéns aí pela eleição; também quero parabenizar a Arlene Lazzari também parabéns 

pela eleição; quero parabenizar a Doutora Clarice Baú; também quero parabenizar o Felipe 

Maioli; também quero parabenizar a Eleonora Broilo pela reeleição também né; quero 

também parabenizar o Jorge Cenci pela reeleição parabéns pelo trabalho; também quero 

parabenizar o Thiago Brunet que não está presente; também quero parabenizar o Gilberto 

Amarante do PDT; quero parabenizar o Pastor Davi da Rede; também quero parabenizar o 

Tiago Ilha do Republicano; também quero parabenizar do PSB o Roque Servegnini e 

também o Juliano Baumgarten por serem eleito. E também quero parabenizar o nosso 

Vice-prefeito Jonas Tomazini. Aprendi a andar contigo aí eu vi tu é um guri do bem então 

parabéns aí é merecido a tua vitória, a nossa vitória né, e também quero parabenizar o 

nosso Prefeito, futuro Prefeito, Fabiano Feltrin. Então antes de pedir uma salva de palmas a 

todos, hoje eu recebi um mimo dizendo a seguinte frase: “o segredo é não correr atrás das 

borboletas é cuidar do jardim para que elas venham até você”, Mario Quintana. Então 

tanto Prefeito e Vice quanto os 15 Vereadores vocês cuidaram do jardim então parabéns a 

todos e eu peço uma salva de palmas a todos os eleitos aí. Muito obrigado, pessoal, pelas 

palmas aí, mas nós temos que dar continuidade ao Regimento Interno então passamos 

agora ao espaço... Então agora passamos ao espaço destinado ao Pequeno Expediente. 

 

PEQUENO EXPEDIENTE 

 

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

Vereadores. Com a palavra o Vereador Sedinei Catafesta. 

VER. SEDINEI CATAFESTA: Senhor Presidente, eu tenho aqui o requerimento nº 

284/2020 para que o Poder Executivo possa ver através do Regimento através do nosso 

código de postura lá no artigo 9º onde é proibido estacionar os veículos e objetos em 

passeios, vias ou logradouros públicos por período de tempo superior a 15 dias sendo que 

esse veículo aqui já está há muitos e muitos meses na Rua Ângelo Faé na frente do 
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numeral 596 lá no bairro Cruzeiro; possa ver o destino deste veículo que está lá 

atrapalhando a via pública. Senhor Presidente, após apresentar esse requerimento peço para 

me ausentar devido o compromisso também pós-eleitoral ainda para resolver. Um abraço a 

todos que estão aqui. 

PRES. FERNANDO SILVESTRIN: Concluído? Então tá. Obrigado então ao Vereador 

Sedinei Catafesta. Então eu já coloco em votação o requerimento então encaminhado pelo 

Vereador Sedinei Catafesta então temos o requerimento nº 284/2020: “O Vereador abaixo 

firmado solicita a anuência dos demais pares que seja encaminhada ao Poder Executivo 

Municipal, através do departamento responsável, para que faça a remoção do veículo 

abandonado na Rua Ângelo Faé 596, bairro Cruzeiro”. Então eu coloco em votação o 

requerimento encaminhado pelo Vereador Sedinei Catafesta. Então os Vereadores que 

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

com a ausência justificada do Vereador Rudi da Silva e nós temos ausência também do 

Vereador Thiago Brunet, e aprovado por todos os Vereadores. Agora com a palavra... Com 

a palavra então o Vereador Arielson Arsego e depois a Doutora Eleonora e depois tem o 

Kiko Paese. Então com a palavra o Vereador Arielson Arsego. 

VER. ARIELSON ARSEGO: Senhor Presidente e Senhores Vereadores. Gostaríamos de 

cumprimentar a todos, já cumprimentamos a rádio Miriam, o Zé Theodoro, TV Serra, o 

Leandro, Jornal O Farroupilha, o Jorge; cumprimentar os Vereadores eleitos o Felipe 

Maioli que é servidor público e sempre atendendo os menos favorecidos, o Maurício 

Bellaver um agricultor, o Chico Sutilli empresário e trabalhando pelos menos favorecidos 

também, Arlene na causa animal voluntariado, o Calebe um artista/músico, mas também 

trabalhando pelo voluntariado, a Dra. Eleonora que trabalha sempre pela saúde, o Jorge 

Cenci pelas associações e também a causa voluntária, o Tadeu um ser humano maravilhoso 

principalmente nas horas ruins, né, Tadeu, sempre atendendo as pessoas, ao Sandro, ao 

Argídio Schmitz e ao Deivid que com certeza fizeram uma bela campanha, uma bela 

votação e a gente sabe, Deivid e Sandro, e ao Argídio também que nem todos vão estar na 

Câmara de Vereadores, são 15, mas que vocês têm um belo trabalho, colocaram o nome à 

disposição e fizeram bonito na eleição. Cumprimentar o Catafesta e a Glória parabenizar 

pela coragem de colocar seus nomes e disputar uma eleição a Prefeito. Porque a gente sabe 

da dificuldade inclusive de ser candidato a Vereador, a coragem que as pessoas têm que ter 

para ser candidato a Vereadores. Muitas vezes as pessoas falam, mas não colocam os seus 

nomes à disposição da comunidade e quando a gente coloca e imagino que para Prefeito 

muito mais dificuldades. Cumprimentar os Presidentes dos partidos o Kiko, o Baretta e o 

Fernando pela maravilhosa votação que fizeram e pela eleição do nosso futuro Prefeito. 

Cumprimentar o nosso futuro Prefeito e a primeira-dama, que já se ausentaram, mas 

parabenizar pela eleição e principalmente aqui então presente o nosso Vice-prefeito 

companheiro de partido companheiro de bancada; e que nós temos a convicção de que o 

Vereador Jonas e futuro Vice-prefeito vai fazer um trabalho maravilhoso para cidade de 

Farroupilha porque sabemos da sua competência e da sua lealdade com Farroupilha não 

com os partidos políticos, mas com Farroupilha. Não tenho dúvidas nenhuma que quando o 

partido colocou o seu nome para concorrer a Vice-prefeito e sendo eleito, nós temos a 

certeza de um bom trabalho. E dizer que eu coloquei o nome dos Vereadores e citei aqui as 

características mais visíveis dos candidatos, porque como é diversificado dentro da Câmara 

de Vereadores, como é bom, como vai ser bom ter na Câmara de Vereadores pessoas de 

diferentes segmentos. Isso é importante, porque todos serão representados. E não falei dos 
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outros que não estão aqui, poderia citar os outros também; mas citando vocês e dizer que 

nós também fizemos a nossa parte. Eu vi o Vereador Fabiano Piccoli dizendo, fazer um 

discurso de despedida e eu não estou aqui fazendo discurso de despedida e não vou fazer 

esse discurso neste momento. Poderei faze lá daqui umas dez nove Sessões que nós vamos 

ter ainda, mas eu não vou fazer de despedida, vou fazer de um até logo de repente. E não 

vamos fugir das nossas características. Por isso quando o Vereador Fabiano Piccoli que 

estava como líder do governo até agora não sabia por quem cobrar as estradas do interior 

ou a estrada da Linha Julieta eu quero dizer agora aqui que esta administração vai até 31 de 

dezembro. E está na hora de começar a arrumar as estradas do interior. Porque nós vamos 

ter logo ali na frente a safra nós vamos ter as pessoas levando seus produtos e as estradas 

estão em péssimas condições. Nós não estamos aqui só para falar de flores, nós estamos 

aqui para dizer que a responsabilidade de quem está no Executivo hoje ainda é desta 

administração que está aí. Portanto eu gostaria que chegasse ao Executivo Municipal e que 

fizesse o seu dever, assim como pudesse terminar estas obras mal feitas que estão fazendo 

pela cidade. Ou que nos últimos dias por uma eleição começaram a fazer algumas obras 

que é uma vergonha, que é desperdício de dinheiro público e nós não podemos aceitar isso 

mesmo durante uma eleição. Então sempre fiz as cobranças e não vou parar de fazer as 

cobranças até o dia 31 enquanto eu estiver aqui nesta Casa. Às vezes, até parei o tempo 

aqui desculpa, Senhor Presidente, acho que eu não tinha colocado 5 minutos meu, nós 

temos que dar andamento nos trabalhos da Casa, nós temos um orçamento para ser 

analisado ainda agora nesses últimos dias também e nós pretendemos fazer aqui nessa Casa 

o nosso papel enquanto Vereador até chegar o último dia que nós estaremos aqui neste 

mandato. Obrigado, Senhor Presidente. 

PRES. FERNANDO SILVESTRIN: Obrigado, Vereador Arielson Arsego. Agora com a 

palavra a Vereadora Eleonora Broilo. 

VER. ELEONORA BROILO: Boa noite, Presidente, boa noite colegas Vereadores, boa 

noite Vereadora Glória atrás das flores, mas eu ainda te enxergo; boa noite a todas as 

pessoas que se encontram aqui. De maneira muito especial eu quero agradecer o meu 

grande amigo que estava aqui até agora e agora saiu que é o Vitor. Ele saiu, o Vitor de 

Freitas que levou o meu nome e do Fabiano e do Jonas junto com meu grupo, junto com 

meu time, que foi um time muito especial, aos a todos os cantos de Farroupilha. Que pena 

que ele não está aqui para ouvir esse agradecimento. À imprensa, ao Adamatti sempre aqui 

ao Bruxel, ao Zé Theodoro, a Glaci esposa... Oi, Glaci, esposa do Silvestrin com quem nós 

caminhamos muitas e muitas vezes né perdendo a sola do sapato, né, no sol nos 

queimando, mas valeu a pena. O Presidente Baretta que também estava aqui e já não está 

mais, o Fabiano nosso Prefeito e a sua esposa Nani, a nossa primeira-dama, também já não 

estão mais aqui. Nossos candidatos que se elegeram muitos já não estão mais aqui, mas 

enfim ao Felipe, o Calebe, Arlene, o Chico, Tadeu né, querido Tadeu, mas eu não posso 

deixar de me referir ao Schmitz e ao Sandro que fizeram grandes campanhas e que eu sinto 

muito não tê-los aqui no próximo mandato. Bem, aos nossos assessores que nos deram 

todas as condições possíveis a toda essa a todas essas pessoas que participaram dessa 

campanha eu só tenho agradecer. E eu gostaria de dizer para a Glória e para o Catafesta 

parabéns pela campanha limpa, pela campanha ética; e eu gostaria muito de agradecer a 

Glória por um gesto maravilhoso dela quando na minha carreata de sábado no meio de 

todo seu pessoal ela veio até o meu carro e veio me cumprimentar e me dar os parabéns. 

Eu fiquei emocionada, Glória, e só tenho a te agradecer por tu seres esse ser grandioso que 
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tu és. Parabéns. Eu queria dizer antes de na realidade falar realmente o que eu tenho para 

falar que assim como falou o Arielson, nem tudo são flores e nós temos coisas também né. 

Então hoje eu atendi uma criança no meu consultório foi o último pacientezinho que eu 

atendi que não conseguiu consulta em posto, uma criança pequena de 12 meses com 40 de 

febre; o motivo os pais estavam apavorados né, febre na atual conjuntura com pandemia né 

vocês imaginam que os pais pensaram. Essa criança não conseguiu consulta em local 

nenhum, durante o dia não há pediatra no São Carlos, não há, e então eles trouxeram a 

criança até mim graças a DEUS era simplesmente uma herpangina que são aftas em 

orofaringe e dá muita febre nada mais, além disso, mas enfim eu atendi, porque não havia, 

não conseguiram consulta em posto. Bem, eu tenho pedido de informação nº 35/2020: Os 

Vereadores signatários, após ouvida a Casa, requerem a Vossa Excelência, nos termos da 

lei orgânica artigo 23 inciso XII combinado com regime interno artigo 141 parágrafo 1º, 

que se oficie o Poder Executivo Municipal no seu setor competente para que encaminhe a 

esta Casa Legislativa as seguintes informações: quais são os critérios utilizados para 

concessão de horas extras aos professores da rede pública municipal em especial nos meses 

de março e abril do corrente; número total de horas extras, valor total dispensado para o 

pagamento e número de profissionais que tiveram horas extras e seus respectivos locais de 

trabalho. Bem, o motivo desse pedido de informação é uma denúncia que chegou à 

ouvidoria desta Casa e foi direcionada então à comissão de educação da qual eu faço parte. 

A partir dessa denúncia então nós não podíamos deixar simplesmente passar em branco e 

fizemos então esse pedido de informação. Pelo que consta hoje era isso, muito obrigado. 

PRES. FERNANDO SILVESTRIN: Obrigado, Vereadora Eleonora. Então já colocamos 

em votação o pedido de informação nº 35 elaborado pela Vereadora Eleonora Broilo e 

subscrito também pelo o Vereador Jorge Cenci. Então os Vereadores que estiverem de 

acordo permaneçam como estão. Então aprovado por todos os Vereadores presente com a 

ausência justificada do Rudi da Silva, o Vereador, Thiago Brunet, Fabiano Piccoli e o 

Sedinei Catafesta; e aprovado por todos os Vereadores presente. A palavra continua à 

disposição dos senhores Vereadores; mais algum Vereador gostaria de fazer uso da 

palavra? Com a palavra o Vereador José Mário Bellaver. 

VER. JOSÉ MÁRIO BELLAVER: Muito boa noite, Senhor Presidente. Quero saudar os 

colegas Vereadores, as colegas Vereadoras, saudar a imprensa, saudar também todos os 

funcionários da Casa e todos que estão nos assistindo em suas residências. Hoje realmente 

é um dia muito especial para o município Farroupilha após uma eleição tão disputada, 

Vereadora Glória, mas da sua parte e do Ver. Sedinei Catafesta uma eleição muito limpa, 

transparente e lisa, sem reclamação. Quero parabenizar neste momento a todos os 

Vereadores que se elegeram e também quero cumprimentar os que não se elegeram por ter 

colocado seus nomes à disposição da comunidade de Farroupilha, isso é ter coragem de 

chegar nas casas, pedir os votos ouvir as propostas de seus candidatos; a democracia, 

Senhor Presidente, é muito importante para que todos possam ter suas opiniões e seu voto 

aos candidatos. Também quero saudar os colegas Sandro, Deivid e Fabiano Piccoli pela 

expressiva votação que obtiveram, infelizmente são coisas que acontece do grande trabalho 

realizado dentro da Casa Legislativa e não puderam estar junto com os demais Vereadores, 

mas com certeza a vida continua e mais eleição virão pela frente da maneira que você 

disse, Vereador Deivid, são jovens ainda tem oportunidade para poder concorrer e ser 

eleito pelo trabalho. Nós sabemos do trabalho realizado nesta Casa. Então também voltar a 

dizer dos candidatos que foram candidatos a Prefeito deste nosso município, pelo trabalho 



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL FL. Nº:  1422 

CÂMARA MUNICIPAL DE FARROUPILHA ATA Nº:   4.065 

CASA LEGISLATIVA DR. LIDOVINO ANTÔNIO FANTON DATA:  16/11/2020 

 

 

 

pela dedicação que tiveram e pela coragem também de estar na rua pedindo votos para 

melhorar o nosso município e a nossa cidade. Cumprimentos a você, Glória, ao Catafesta e 

a o próprio Pedrozo que também foi à luta para poder ter a reeleição nesse nessa última 

eleição. Parabenizar agora, nesse momento, ao nosso candidato a Vice-prefeito Jonas 

Tomazini e a seus pais, porque bem me lembro no ano de 2000 quando eu cheguei na casa 

dos seus pais e pedi o voto a eles aí eles me falaram, “mas eu tenho meu filho que esse ano 

vota pela vota pela primeira vez”. Obtive os votos seu e dos seus familiares, muito 

obrigado pela oportunidade que eu tive naquele momento de receber os votos da tua 

família, Jonas, e consegui retribuir um pouco, mas tenho absoluta certeza que um dia 

retribuirei esse voto completo para Prefeito do nosso município. Também gostaria de 

cumprimentar em especial um grande batalhador que se preparou para ser o nosso Prefeito. 

Nosso Prefeito Fabiano Feltrin que não mediu esforços para chegar a esse nível nesse 

patamar de hoje ser o Prefeito Municipal a partir do ano de 2021. Um homem preparado, 

um homem com muita experiência, eu tenho absoluta certeza, colegas Vereadores, e os que 

estão nesse plenário nesta noite que vamos sim ter uma administração uma das melhores 

administrações dos últimos anos. Fabiano e Jonas com certeza juntamente com esse 

parlamento farão uma administração voltada à comunidade de Farroupilha, a todos os 

nossos queridos farroupilhenses que merecem ser atendido dignamente e não como 

aconteceu nesses últimos anos que havia um entrave para atender a comunidade. Tenho 

absoluta certeza que será um bom atendimento à comunidade de Farroupilha. Era isso, 

Senhor Presidente, muito obrigado. 

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

palavras aí.  Mais algum Vereador gostaria de fazer uso da palavra? Então encerrando 

nosso trabalhão então encaminhamos as comissões de Constituição e Justiça e Finanças e 

Orçamento os Projetos de Lei nº 55/2020, nº 56/2020 e nº 57/2020. Então antes de finalizar 

quero saudar e parabenizar os nossos colegas Vereadores que não se elegeram então o 

Sandro Trevisan que saiu o Deivid Argenta; Deivid, bela votação tu é um guri novo tem 

muita estrada pela frente tu é uma pessoa muito competente e tenho certeza que o futuro é 

longo; também o Sandro aí nosso colega Vereador parabéns pela excelente votação. E 

também o Fabiano Piccoli que não está nesse momento né então parabenizar também pela 

votação. Quero parabenizar, Glória, pelo teu trabalho pela sua coragem aí na candidata a 

Prefeita. Então eu sempre digo, tu não perdeu a eleição tu ganhou, então a democracia 

ganhou isso então parabéns aí pela... Sei que tu é uma pessoa muito guerreira então os 

votos que tu fez foi de confiança e merecimento. E também quero agradecer e saudar o 

Sedinei Catafesta também pela campanha que ele fez, colocou o nome dele à disposição a 

ser candidato a Prefeito, chapa pura, não é fácil, mas teve coragem de colocar e se 

apresentar e mostrar a proposta de governo. Então parabéns a todos vocês então sucesso e a 

vida continua. Nada mais a ser tratado nessa noite declaro encerrado os trabalhos da 

presente Sessão Ordinária. Uma boa noite a todos e a todas. Que DEUS nos abençoe.    

 

 

 

 

Fernando Silvestrin 

Vereador Presidente 
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