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Carta do
Presidente

Esta é a primeira edição do
novo informativo da Câmara
de Vereadores. Intitulamos de
LIMPE, a sigla composta pela
missão estabelecida em nossa
Constituição Federal à todas
administrações públicas: Agir
de forma legal, impessoal, moral, pública e eficiênte. (art. 37)
Gostaria de agradecer aos
meus colegas vereadores e a
todos assessores do Parlamento Municipal farroupilhense
pelos seus esforços em prestar
um serviço de excelência à comunidade. O cenário político
brasileiro é de descrédito por
parte da população, diante disso, entendo que a responsabilidade do vereador aumenta
junto aos nossos eleitores, pois
é neste momento de crise que
se faz necessário a exposição
de representações junto a nossa comunidade.
As notícias de corrupção que
permeiam em nossas mídias
estimulam este parlamento municipal na busca de sua
integridade e transparência.
A Câmara de Vereadores de
Farroupilha é enxuta quando
comparada com outras Casas Legislativas. Com apenas
20 servidores públicos, sendo
entre eles, apenas um assessor
por bancada, salvo o PMDB
que possui dois diante ao número de vereadores do partido, o Poder Legislativo não
esbanja o dinheiro público em
benefício próprio, usufruindo
uma média de 2% do orçamento municipal.
Ouso dizer que em nosso parlamento não há políticos com
“dinheiro na cueca” ou que
trabalham com tornozeleiras
eletrônicas. Aqui, os representantes da comunidade podem
e devem andar de cabeça erguida, buscando atender as
reivindicações da comunidade.
Nestes três primeiros meses
de 2018, como presidente,
tive a oportunidade de aprovar o projeto de Resolução nº
02/2018, chamado Manifesto
Popular, tendo esse, o apoio
dos demais vereadores. Com
esta proposição, a Câmara

Municipal irá realizar em 2018
uma sessão ordinária por mês
em um bairro ou interior do
município, oportunizando um
espaço de 30 minutos para o(s)
porta-voz(es) manifestarem-se. Acredito que esta simples
medida permita uma aproximação com a comunidade.
No dia 26 de março, o bairro
São Francisco foi o primeiro
a receber os vereadores e a estrutura técnica da Câmara. No
salão a comunidade fez suas
manifestações de forma democrática e pacífica, como devem
ser as reivindicações políticas.
Através de um requerimento
protocolado pelos vereadores
do PP e subscrito pelos demais
partidos, as solicitações da comunidade foram encaminhadas ao Executivo Municipal.
Acredito que a classe empresarial e as entidades sociais
de Farroupilha são as maiores
responsáveis por impulsionar
a nossa economia. Acredito neste Parlamento, na atual
Administração Pública e em
todas as pessoas de bem que
diariamente saem de suas casas na busca do provento da
família.
Ratifico que uma comunidade
organizada garante mais resultados ao seu povo, e para isso
é necessário o engajamento de
todos cidadãos. Cada vereador
de Farroupilha possui uma representação partidária e cada
bancada tem suas prioridades.
Isto nada mais é do que o verdadeiro Estado Democrático
de Direito. Tenho a convicção,
que mesmo com prioridades
singulares, é unânime o desejo em servir da melhor forma
possível a população. Por essa
razão que a Casa do Povo está
aberta para toda a comunidade de segunda a sexta-feira, e
dispõe de inúmeros canais de
atendimento.
Venham, participem e se envolvam.

Thiago P. Brunet
Vereador Presidente

UMA HOMENAGEM À ELAS
De Casa lotada, a Câmara de
Vereadores realizou na noite
de 12 de março uma Sessão
Solene em Homenagem à Mulher Farroupilhense.
Durante o Ato, os parlamentares condecoraram as senhoras Rejane Comin, Sandra de
Almeida, Gissela Colombo
Berlaver, Carla Macalossi,
Nair Salete Todeschini, Elenice Girelli e Diles Terezinha
Turquetto com o Certificado
Mulher Destaque 2018, em
alusão aos serviços prestados
ao município.
Por esta Casa, desde 2009, 105
mulheres foram homenageadas por suas ações na Sessão
Solene da Mulher Farroupilhense.

goo.gl/SU93Ep
Através do Qcode você
poderá acessar esta
matéria completa.

O IGAM é uma instituição
que atende a órgãos e entidades públicas de todo o país nas
áreas jurídica, contábil e de
gestão pública.
Desde fevereiro deste ano, a
Câmara Municipal firmou
contrato para qualificar o serviço ao cidadão.

goo.gl/fczsK6
De forma gratuíta, o Poder Legislativo Municipal aderiu o programa E-Ouv do Governo Federal,
qualificado seu serviço de Ouvidoria ao farroupilhense. Com este sistema, o cidadão poderá prestar sua manifestação de forma segura e sigilosa. Toda demanda poderá ser acompanhada através
do número de protocolo emitido ao término no contato. O contato via whatsapp permanece funcionando para o manifestante que buscar maior agilidade na sua demanda.
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Precisamos falar de água para o cidadão
Desde 1992, 22 de março foi instituído
pela Organização das Nações Unidas
(ONU) como o Dia Mundial da Água.
A data busca o debate das sociedades
sobre a conscientização de seu consumo.
Uma e cada seis pessoas, na esfera
mundial, não possuem água potável. A
crise Hídrica é apontada pelo Fórum
Econômico Mundial como uma das
cincos principais crises que devemos
enfrentar.
Dada a importância da água, a Câmara
de Vereadores de Farroupilha realizou
o 1º Fórum Municipal da Água.
A população pôde conhecer o trabalho
realizado no tratamento e análise de
águas em industrias e comércios, através dos engenheiros ambiental Filipe
Damin, e químico Leandro Hessel de
Souza. A agricultura hidropônica foi
apresentada pelo produtor rural Leandro Tamanini, o trabalho do Poder Público pelas Secretarias Municipais de
Planejamento e Desenvolvimento Rural, e os futuros projetos em tratamento
de água e esgoto pela Corsan.

goo.gl/NdZXD8
Através do Qcode você
poderá acessar esta
matéria completa.

A importância da água nos diferentes setores:
Indústria: É proibido o descarte de água
contaminada pelas empresas, pois ela
infiltra no lençol freático e retorna para
nossas bacias de captação. O tratamento
da água é obrigatório para devolvê-la a
natureza com níveis de potabilidade.

Agricultura: Provou-se que a agricultura hidropônica produz mais em menor
espaço físico. A produção absorve os
nutrientes da água e não da terra, por
essa razão a qualidade da água é fundamental para a qualidade do alimento.

Cidadão: Cresce cada vez mais a instalação de sistemas de captação da água
da chuva em residências e prédios para
serem utilizadas em descargas ou na
limpeza de calçadas, evitando o desperdício da água potável.

Investimentos: Ficou a promessa da Corsan de uma ETE para 2019, e a viabilidade
da criação de um Fundo Compartilhado,
que garantirá a permanência no município de 3% a 5% do lucro da Companhia
com a cidade. Em torno de R$ 1 milhão.

Valorizando o empreendedorismo dos farroupilhenses

Através de requerimentos de congratulações, os vereadores parabenizaram
pessoalmente empresários farroupilhenses que iniciaram o ano investindo
em novos empreendimentos comerciais e sonhos de vida.
A franquia da Rede Bob’s chegou a Serra Gaúcha em fevereiro; e em março
os chocolates de gramado da empresa
Florybal ficaram mais acessíveis aos
consumidores farroupilhenses. Os empreendimentos foram proporcionados
pelo casal Fabiano e Ariane Feltrin; e
Joel Correa, respectivamente. A nova
loja da Quero-Quero também foi pauta de parabenizações, em razão de sua
tradição na cidade.
Empreender, as vezes não é um ato exclusivo do comércio. Salcedo Lautert
de 75 anos foi agraciado pelos vereadores por ter conquistado o primeiro
lugar no ProUni para o curso de medicina veterinária.
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Bairro São Francisco abre suas portas para o Poder Legislativo
A última Sessão Ordinária Grande e
Pequeno Expediente de março foi diferente das habituais. As cadeiras eram
de palha e os microfones alternavam-se de mão em mão entre os vereadores que queriam falar. A sessão ocorreu
fora de sua sede oficial, foi no salão comunitário do bairro São Francisco.
Esta mudança faz parte da recém-aprovada Resolução do Manifesto Popular
que visa aproximar os trabalhos do
Legislativo da comunidade, realizando
uma vez por mês uma sessão em um
bairro ou vila rural.
São Francisco foi pioneiro, e recebeu
os vereadores com um público de exatas 90 pessoas. Conforme regimenta
o Manifesto Popular, três porta-vozes
da comunidade explanaram sobre os
problemas presentes nas ruas daquela
região e apresentaram resumidamente
a história do bairro.
Os vereadores encaminharam ao Executivo Municipal os pedidos e salientaram que acompanharão de perto o trabalho para solução destes problemas.

Confira as reivindicações
do bairro São Francisco:

Projeto EUCâmara fortalece o
comprometimento do servidor público
Projeto de comunicação interna do Legislativo, promove rodas de debate dos
servidores públicos com um profissional que apresenta sua experiência sore
um determinado tema.
Promovido de forma mensal, os servidores receberam em fevereiro o frei
Jaime Bettega que explanou sobre espiritualidade nas organizações, criando
um ambiente mais unido ao apresentar
a importância do trabalho em equipe

como resultado na qualidade de atendimento ao cidadão.
Já em março, a Câmara teve a oportunidade de conversar com o colunista de
tecnologia do site G1, Ronaldo Prass
que apresentou formas de identificar
os boatos de internet, popularmente
chamados de “fake news”.
Nenhum evento do EUCâmara utiliza de recursos públicos para sua
realização.

Registros do EUCâmara: Frei Jaime acima, e Ronaldo Prass na foto de baixo

Agende-se!
A próxima Sessão do
Manifesto Popular
está prevista para o
dia 23/04 na Linha
Jansen. goo.gl/fzgWdz
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Proposições aprovadas no 1º trimestre de 2018 pelos vereadores
Requerimentos
Requerimento 001/2018: Congratulações a Sra. Gissela Franke Colombo Berlaver, pela
posse como nova Presidente das Lojas Colombo S.A. (Autor: pres. Thiago Brunet)
Requerimento 002/2018: Congratulações ao Grupo Feltrin aos cuidados dos Sócios
Diretores da Bob’s; Fabiano Feltrin, Ariane Laura Feltrin e Tadeu Salib dos Santos, pela
inauguração da loja no Shopping Iguatemi, esta que é a maior e mais moderna da rede
no país. (autor: Josué Paese Filho, PP)
Requerimento 003/2018: Colocação de placas de nomes de ruas, manutenção da via e
verificação das proteções das bocas de lobo existentes na Rua Lucindo Lodi, no Bairro
Monte Verde. (Autor. Vereador Jonas Tomazini, PMDB)
Requerimento 004/2018: Manutenção na Rua Brasília no Bairro Bela Vista. (Autor. Vereador Jonas Tomazini, PMDB)
Requerimento 005/2018: Troca de lâmpada na Rua Paim Filho- referência nº 1010 –
Bairro Imigrante. (Autor. Vereador Jonas Tomazini, PMDB)
Requerimento 006/2018: Manutenção na iluminação na Rua Orlando Victor Varaschinireferência nº 771- Bairro Monte Verde. (Autor. Vereador Jonas Tomazini, PMDB)
Requerimento 007/2018: Iasmim de Lima de Oliveira da Escola Estadual Carlos Fetter,
pelo recebimento de uma medalha de ouro na Olimpíada Brasileira de Matemática das
Escolas Públicas. (Autor: Alberto Maioli, Rede)
Requerimento 008/2018: Solicitação para que a lombada eletrônica que está sendo instalada próximo às empresas Tramontina e Shoping Outlet Tieppo, no sentido Caxias do
Sul – Bento Gonçalves, seja deslocada para as proximidades do km 61 da RS 122, próximo à empresa Soprano Utilidades. (Autor: Fabiano Piccoli, PT)
Requerimento 009/2018: Ao Diretor Presidente da Corsan, Senhor Flávio Pereira Presser para que venha a esta Casa Legislativa prestar esclarecimentos sobre a constante falta
de água no município e quais investimentos serão realizados para sanar o problema do
abastecimento. (Autor: Fabiano Piccoli, PT)
Requerimento 010/2018: Ao Sr. Padre Paulo Roque Gasparetto, para que venha até esta
Casa Legislativa explanar sobre o lançamento e o objetivo da Campanha da Fraternidade
2018, cujo tema é “Fraternidade e a Superação da Violência”. (Autor: Raul Herpich, PDT)
Requerimento 011/2018: Congratulações ao Sr. Adelino Raymundo Colombo, pela sua
trajetória de sucesso em sua empresa Lojas Colombo. (Autor: pres. Thiago Brunet)
Requerimento 012/2018: A Associação de Bairros do Monte Pasqual, para que venham
a esta Casa explanar sobre o problema de velocidade na entrada e saída do bairro, na RS
122, Km 61. (Autor: Bancada do PSB)
Requerimento 013/2018: Ao DAER, solicitação de pinturas nas faixas de segurança ao
entorno da Escola Estadual Carlos Fetter, pois encontra-se apagadas, bem como a substituição da placa de informações que se encontra danificada, sito Rodovia RST 453, 2050
Km 119,3 – Farroupilha/Bela Vista. (Autor: Bancada do PSB)
Requerimento 014/2018: Enviar ao Presidente da CORSAN, Sr. Flávio Pereira Presser,
o PEDIDO DE INFORMAÇÕES a respeito dos recebimentos e gastos em infraestrutura
e sua extensão no Município de Farroupilha, compreendendo os anos de 2012 a 2017.
(Autor: Fabiano Piccoli, PT)
Requerimento 015/2018: Limpeza na Rua Domingos Bridi no Bairro Cinquentenário.
(autor: Jonas Tomazini, PMDB)
Requerimento 016/2018: Limpeza na Rua Dr. Jaime Rossler esquina com a Rua Nápoli
no Bairro Planalto. (autor: Jonas Tomazini, PMDB)
Requerimento 017/2018: Manutenção e recolocação das proteções de boca de lobo na
Rua Alecrim no Bairro Nova Vicenza. (autor: Jonas Tomazini, PMDB)
Requerimento 018/2018: Manutenção na Rua Vitório Dal Monte no Bairro Vicentina.
(autor: Jonas Tomazini, PMDB)
Requerimento 019/2018: Limpeza na Rua Ubaldo Zanelatto no bairro Cinquentenário.
(Autor: Jonas Tomazini, PMDB)
Requerimento 020/2018: A Superintendência da CORSAN/Farroupilha venha explanar
sobre a constante falta de água em nosso município. (Autor Tiago Ilha, PRB)
Requerimento 021/2018: Congratulações ao senhor Salcedo Grass Lautert, pela conquista do 1º lugar no ProUni em medicina veterinária. (autor Bancada do PMDB)
Requerimento 022/2018: Bombeiros e Executivo Municipal venham explanar a respeito da liberação do PPCI e também sobre sua concessão e procedimentos (Autor Tadeu
Salib dos Santos, PP)
Requerimento 023/2018: Sugerir que no Projeto de Lei Federal 9045/2017, cria a Zona
Franca do Vale dos Vinhedos, o município de Farroupilha seja inserido, e no mesmo o
nome da região seja Zona Franca da Região Uva e Vinho. (Autores: Alberto Maioli, Rede
e Fabiano Piccoli, PT)
Requerimento 024/2018: Manutenção no trecho não pavimentado da Rua Abramo Dal
Molin no Bairro Monte Pasqual. (Autor Jonas Tomazini, PMDB)
Requerimento 025/2018: Limpeza na Rua Carlos Egger esquina com Rua Cristóvão
Faria de Lima no Bairro Pio X. (Autor José Mario Bellaver, PMDB)
Requerimento 026/2018: AMAFA venha a esta Casa, explanar sobre a inauguração
da nova sede e os importantes trabalhos realizados pela Entidade. (autor: Bancada do
PMDB)
Requerimento 027/2018: Congratulações as Lojas Quero-Quero pela reinauguração
das do dia 05/03/2018. (Autor: presidente Thiago Brunet)
Requerimento 028/2018: Congratulações a inauguração da Florybal em farroupilha
(Autor: Bancada do PP)
Requerimento 029/2018: Sessão Solene, ao Clube Santa Rita que no dia 28 de maio
deste ano, completam 90 anos de fundação. (Autor: Bancada do PSB)
Requerimento 030/2018: Sugestão de Projeto de Lei que inclui no Calendário Municipal de Eventos do Município de Farroupilha, o aniversário de fundação do Clube Santa
Rita (Auto: Bancada do PSB)

Requerimento 031/2018: Alteração da rota do transporte coletivo no bairro Ipanema.
(autor: Aldir Toffanin, PDT)
Requerimento 032/2018: Providencie o recolhimento do lixo junto ao Residencial Morada do Sol (Autor Jonas Tomazini, PMDB)
Requerimento 033/2018: Instalação de quebra-molas em frente a Escola Infantil Projeto Esperança no bairro 1º de Maio. (Autor: Tiago Ilha, PRB)
Requerimento 034/2018: Solicita ao Executivo Municipal que recoloque o abrigo na
parada de ônibus da Linha São João, próximo da entrada do “Desafio Jovem Gideões”.
(Autor: Arielson Arsego,PMDB; e Jonas Tomazini, PMDB)
Requerimento 035/2018: Solicita ao Executivo Municipal a manutenção da rua Giovane Chies. (Autor: Jonas Tomazini, PMDB)
Requerimento 036/2018: Solicita que o Executivo Municipal reveja questões a respeito
do Contrato com a CORSAN. (Autor: presidente Thiago Brunet)
Requerimento 037/2018: Convida a Associação dos Moradores do Loteamento Silvestre para que venha explanar sobre os importantes trabalhos realizados pela associação.
(Autor: Jorge Cenci, PMDB)
Requerimento 038/2018: Reivindicações do bairro São Francisco no que tange o reparo
de ruas, iluminação pública e estação de tratamento de água e esgoto no bairro. (autor:
Bancada do PP);
Requerimento 039/2018: Providências da Sec Estadual de Saúde para o repasse de R$
700.000,00 ao Fundo Municipal da Saúde(FMS);
Requerimento 040/2018: troca de lâmpada na Rua Giacomo Broilo no Bairro Vicentina, tendo como referência a Mauter Artes Gráficas. (autor: Jonas Tomazini, PMDB).

Pedidos de Informação

Pedido de Informação 001/2018: Informação sobre os nomes que já foram aprovados
por esta Casa Legislativa, mas que estão no aguardo para efetivamente se tornarem nomes de ruas. (Autor. Bancada do PP)
Pedido de Informação 002/2018: Número de servidores municipais que se aposentaram nos anos 2016 e 2017; Nome dos servidores que irão se aposentar nos anos de
2018,2019 e 2020. (Autor Bancada do PMDB)
Pedido de Informação 003/2018: Executivo envie cópia das notas fiscais, planilhas de
serviços prestados e valores pagos para empresa ECOFAR, no período de maio a dezembro de 2017. (Autor: Bancada do PMDB);
Pedido de Informação 004/2018: Informe as datas das limpezas realizadas nos últimos
cinco (05) anos na Estação de tratamento do Industrial e cópia do empenho, notas fiscais e comprovante da liquidação das despesas referentes ás duas (02) ultimas limpezas
realizadas no local. (Autor: Bancada do PMDB);

Projetos de Lei e de Resolução
Projeto de Lei 01/18: Ratifica o Protocolo de Intenções firmado entre os Municípios do
Rio Grande do Sul, com a finalidade de constituir consórcio público denominado CONSÓRCIO FAMURS. (Autor: Executivo)
Projeto de Lei 01/2018 (Legislativo): Concede Título de Cidadão Emérito de Farroupilha ao Sr. Valderiz Possa. (Autor: Fabiano Piccoli, PT)
Projeto de Lei 02/18: Altera a Lei Municipal n.º 3.477, de 03-03-2009. (Autor: Executivo)
Projeto de Lei 03/18 : Autoriza o recebimento de imóvel em doação, e dá outras providências. (Autor: Executivo)
Projeto de Lei 04/18 : Autoriza a abertura de crédito especial. (Autor: Executivo)
Projeto de Lei 05/2018: Dispõe sobre o Programa de Formação Técnica em Inovação no
Agronegócio, e dá outras providências. (Autor: Executivo)
Projeto de Lei 06/18: Dispensa contrapartida financeira no processo que menciona.
(Autor: Executivo)
Projeto de Lei 07/2018: Altera a Lei Municipal n.º 1.229, de 19-05-1981. (Autor: Executivo)
Projeto de Lei 09/2018: Autoriza a abertura de crédito especial. (Autor: Executivo) (Autor: Executivo)
Projeto de Lei 010/2018: Define obrigações de pequeno valor, para os fins do disposto
nos §§ 3º e 4º do art. 100, da Constituição Federal e do § 2º do art. 13 da Lei Federal nº
12.153, de 22-12-2009. (Autor: Executivo)
Projeto de Lei 11/2018: Autoriza a concessão de bolsa-auxílio extra aos médicos vinculados ao Programa Mais Médicos que atuam em Farroupilha. (Autor Executivo)
Projeto de Lei 012/2018: Autoriza a contratação de pessoal por tempo determinado para
atender a necessidade temporária de excepcional interesse público. (Autor Executivo)
Projeto de Lei 013/2018: Altera a Lei Municipal n.º 1.800, de 13-12-1990. (Autor Executivo)
Projeto de Resolução 002/2018: Institui o
“Programa Manifesto Popular” que regulamenta as sessões ordinárias fora do recinto
da Câmara Municipal de Farroupilha para
o ano de 2018. (Autor: vereador presidente
Thiago Brunet)

Confira as proposições completas no

camarafarroupilha.rs.gov.br

