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Audiência surte efeitos positivos no combate a 

Perturbação do Sossego Público

Realizada no dia 26 de 
abril na Câmara de Vere-
adores, a Audiência Pú-
blica para tratar dos casos 
de poluição sonora reuniu 
um público de aproxima-
damente 100 pessoas, que 
escutaram o posiciona-
mento da Brigada Mili-
tar, e Poderes Legislativo 
e Executivo do Município.
A comunidade presente 
também pôde se mani-
festar. No espaço, mora-
dores incomodados com 
o barulho apresentaram 
suas experiências, donos 
de bares e conveniências 
explanaram sobre suas 
ações para conter a de-
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sordem, e explicitaram a 
necessidade de ações cul-
turais no município, pois 
os infratores que causam 
barulho e sujeira nas ruas 
se estabelecem em frente a 
prédios comerciais e resi-
denciais.
Após a Audiência, a Co-
missão de Segurança Pú-
blica da Casa Legislativa, 
composta pelos vereado-
res Aldir Toffanin, Josué 
Paese Filho e José Mário 
Bellaver, analisou as ma-
nifestações e constata-
ram que o público busca 
maior fiscalização por 
parte dos órgãos de Se-
gurança, além de um de-

bate mais amplo com os 
jovens notívagos.
Ao longo dos meses de 
Maio e Junho, a Brigada 
Militar atuou com mais 
frequência em operações 
de combate a perturba-
ção do sossego, o Execu-
tivo Municipal criou um 
Comitê Integrado com  
Ministério Público e as 
polícias Militar e Civil 
para agir em pontos estra-
tégicos. A Câmara de Ve-
readores buscou junto aos 
TACs (termos de ajusta-
mento de conduta) a aqui-
sição de um decibelímetro 
para a BM, auxiliando nos 
flagrantes, e evitando a 

A realização da Audiência Pública foi uma solicitação de moradores e da Comissão Mista do Município, coordenada pela OAB subseção de Farroupilha

identificação da vítima nos 
boletins de ocorrência.
As ações apresentadas 
estão expostas em uma 
Carta de Intenções pro-
duzida com base na Au-
diência, que sugere tam-

bém a participação da 
Secretaria Municipal de 
Esporte, Lazer e Juven-
tude no tema com cam-
panhas educativas em 
parcerias com os bares e 
conveniências da cidade.
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O agricultor Valderiz 
Possa, por mais de 15 
anos preside a Coope-
rativa São João, em Li-
nha Jansen. Cargo antes 
exercido por seu pai, 
Dolorindo Possa por 
quase três décadas.
Pelos olhos atentos de 
Valderiz, a Cooperativa 
produz inúmeros rótu-
los de vinhos, espuman-
tes e sucos exportando 
para todo Brasil. Através 
da Cooperativa, a Linha 
Jansen tornou-se roteiro 
turístico na região.
A homenagem do Le-
gislativo relembrou dos 
feitos da família Possa 
para Farroupilha e da 
importância em manter 
o mercado vitivinícola 
no Brasil mais justo aos 
produtores da região.
O título de Cidadão 
Emérito é apenas conce-
dido para farroupilhen-
ses natos, e que prestam 
relevantes serviços para 
o crescimento sustentá-
vel da cidade.

Valderiz Possa é condecorado com a 
medalha de CIDADÃO EMÉRITO
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Câmara festeja os 90 
anos do CLUBE 
SANTA RITA

Nove décadas dedicadas 
ao lazer, esporte e cultura. 
O Clube Santa Rita foi ho-
menageado na Câmara de 
Vereadores com uma pla-
ca alusiva aos 90 anos da 
entidade em Farroupilha. 
A sociedade esportiva 
nasceu em 28 de maio 
de 1928, através da von-
tade das famílias Riva, 
Feltrin, Dal Monte, Lo-
vatto, Bolognese, Lum-
bieri e Damin.  O Clube 
foi se modernizando e em 

sua história, houve shows 
com artistas de renome 
nacional e grandes even-
tos do município, além de 
oportunizar momentos de 
esporte entre os farroupi-
lhenses.
Convidado a subir no 
Plenário representando 
a entidade, o empresário 
Oscar Triches, atual pre-
sidente do Clube realizou 
o descerramento da placa 
alusiva ao aniversário do 
Santa Rita.

Cerca de 50 alunos do 4º ano 
da Escola Municipal 1º de 
Maio tiveram a oportunida-
de de receber os vereadores 
farroupilhenses no Projeto 
Legislativo na Escola. 
Os estudantes conheceram 
as funções institucionais 
da Câmara e a experiência 
pessoal na vereança de cada 
vereador presente.
O encontro é uma das ações 
realizada pela Escola através 
do Projeto Constituição em 
Miúdos, no qual os estu-
dantes estudam a constitui-
ção, criam partidos políti-
cos, entendem do processo 
político brasileiros, e esco-
lhem um estudante para ser 
o representante da Escola 
no Projeto “Vereador por 
Um Dia”.

Vereadores visitam estudantes da Escola Municipal 1º de 
Maio através do projeto “LEGISLATIVO NA ESCOLA”
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ABRIL MAIO JUNHO
MANIFESTO POPULAR: Sessões itinerantes, realizadas 

mensalmente em bairros ou áreas rurais do município

EUCÂMARA: Projeto aos servidores do Legislativo, com 
palestras voltadas ao crescimento pessoal e profissional

Vila Jansen: Através do policial militar, 
Narcísio Trevisol, a comunidade solicitou 
o apoio da Câmara junto ao Executivo na 
restauração de calçamentos, rede de esgo-
to, redutores de velocidade, melhorias no 
sinal de telefone e internet; e projetos na 
área da saúde e do turismo para o distrito.

Linha Ely: Através dos senhores Sidnei Wer-
ner, Loreno Fabro e Lidimar Penso  a comunida-
de apresentou a necessidade de investimentos em 
estradas, educação e especialização rural. Entre 
as reivindicações, moradores pedem a perma-
nência das atividades da Escola Terezinha Travi, 
e a conclusão do asfalto para o Salto Ventoso.

Bairro América: Através dos senhores Enio 
Agazzi e Adelino Balssani, o bairro solicita ilu-
minação entre as ruas Vinicius Estrada e João 
Rosso, uma parada de ônibus na Dante Pedro 
Malinverno, auxílio nas melhorias realizadas no 
salão da comunidade, e a possibilidade de cons-
truir uma Escola Municipal no bairro.

Diego Frigo, fotógrafo: Através do tema 
“A importância da imagem pessoal”, apresen-
tou o impacto de uma boa apresentação visual 
nas redes sociais, e o quanto a fotografia re-
presenta a personalidade de uma pessoa.

Vinicius Biazus, coord. de comunica-
ção da ABRADI: os servidores puderam 
conferir pelo tema “Maturidade Digital”, por 
onde a internet está se encaminhando e o quan-
to isso afeta no dia-a-dia das pessoas.

Gabriela Barea, terapeuta: apresentou a 
técnica EFT, que auxilia no controle das emo-
ções, podendo ela ser auto aplicada. Conversou 
sobre o tema “Como as emoções influenciam nas 
nossas vidas”.

O Manifesto Popular reuniu este ano mais de 250 pessoas que puderam conferir o trabalho parlamentar dos vereadores, desenvolvidos para Farroupilha



Requerimento 041/2018: Convida o senhor Sezínio Portolan para vir a Casa Legislativa ex-
planar sobre a categoria Classe Especial, obtida pela Radio Spaço FM (Autor: Bancada do 
PP);
Requerimento 042/2018: Congratulações aos Professores Doutores Evaldo Kuiava e Odacir 
Gracioli, respectivamente reeleitos Reitor e Vice-reitor da UCS (Autor: Fabiano Piccoli, PT);
Requerimento 043/2018: Congratulações a Rádio Spaço FM, por ser a primeira emissora 
FM do interior do estado a obter a categoria Classe Especial (Autor: Bancada do PMDB);
Requerimento 044/2018: Realizar manutenção (patrolamento e cascalhamento) na estrada 
que liga Nova Sardenha a Rio Burati tendo como referência a propriedade do Sr.Ilso Burnier 
(Autor: José Mario Bellaver, PMDB);
Requerimento 045/2018: Realizar o patrolamento e cascalhamento da entrada que perten-
ce a família De Lucca, bem como de mais famílias de Nova Sardenha (Autor: Bancada do 
PMDB);
Requerimento 046/2018: Troca da lâmpada na Rua Padre Oscar Bertholdo em frente ao 
numeral 620, Bairro Santa Catarina (Autor: Josué Paese Filho, PP);
Requerimento 047/2018: Parabeniza Julia Pietra Santos Pereira, única representante farrou-
pilhense selecionada para o MGT O ENCONTRO – Maior Encontro de Talentos do Mundo 
(Autor: Bancada do PMDB);
Requerimento 048/2018: Limpeza do “valão” no fim da Rua Luiz Fagherazzi, Bairro Nova 
Vicenza (Autor: Bancada do PMDB);
Requerimento 049/2018: Agradecimento ao trabalho desenvolvido pelo Tenente Ailton 
Bohm, frente ao Corpo de Bombeiros de Farroupilha (autor: Fabiano Piccoli, PT);
Requerimento 050/2018: Congratulações ao Tenente Elierson dos Passos, que assumiu o 
comando do Corpo dos Bombeiros de Farroupilha (autor: Fabiano Piccoli, PT);
Requerimento 051/2018: Ofício ao Consul Geral do Consulado Italiano em Porto Alegre, 
senhor Nicola Occhipinti, parabenizando por todo o trabalho desenvolvido no Estado do 
Rio Grande do Sul (autor: Fabiano Piccoli, PT);
Requerimento 052/2018: Sugestão de Projeto de Lei que dispõe sobre a padronização dos 
pontos de táxi na cidade (autor: pres. Thiago Brunet);
Requerimento 053/2018: Reparos no desvio do Pedágio (Autor: Jorge Cenci, PMDB);
Requerimento 054/2018: Recolocação da proteção de boca de lobo na Rua Serapião do 
Prado esquina com a Rua Carlos Buscaino no Bairro Centenário (Autor: Jonas Tomazini, 
PMDB);
Requerimento 055/2018: Congratulando Renata Ester Agazzi por ter representado o Mu-
nicípio de Farroupilha no concurso Miss Rio Grande do Sul (autor: Aldir Toffanin, PDT);
Requerimento 056/2018: Licença por 30 (trinta) dias, a partir do dia 14/05/2018, para tratar 
de assuntos particulares (autor: Raul Herpich, PDT);
Requerimento 057/2018: Sugestão Projeto de Lei que dispõe sobre a apreensão, registro e 
cadastramento de animais de grande porte soltos nas vias e logradouros públicos da zona 
urbana e rural do município de Farroupilha (autor: Tiago Ilha, PRB);
Requerimento 058/2018: Sugestão Projeto de Lei que proíbe no âmbito do município de 
Farroupilha, a inauguração e entrega de obras públicas incompletas (autor: Bancada do 
PMDB e PP);
Requerimento 059/2018: Manutenção de lâmpadas na rua Ângelo Mario Schenato (autor 
Jorge Cenci, PMDB);
Requerimento 060/2018: Manutenção de via na avenida Vêneto (autor Jorge Cenci, PMDB);
Requerimento 061/2018: Manutenção de via e calçada na Adelina Faé Guerra (autor Jorge 
Cenci, PMDB);
Requerimento 062/2018: Manutenção na galeria do bairro Medianeira (autor Jorge Cenci, 
PMDB);
Requerimento 063/2018: Manutenção na via da avenida das Indústrias (autor Jorge Cenci, 
PMDB);
Requerimento 064/2018: Manutenção na via da Rua Treviso (autor Jorge Cenci, PMDB);
Requerimento 065/2018: Manutenção na via Ambrósio Pasqual (autor Jorge Cenci, PMDB);
Requerimento 067/2018: Melhorarias na sinalização horizontal e vertical no entorno das 
ruas Carlos Egger, Nataly Valentini, Getúlio Vargas e Remo Gazzoni, Bairro Pio X, nas ime-
diações da Corsan. (autor: Fabiano Piccoli, PT);
Requerimento 069/2018: Congratulações aos comandantes ten. cel. Rasbold e major Becker 
pelo serviço prestado na cidade no 36º BPM (Autor: Fabiano Piccoli, PT);
Requerimento 070/2018: Congratulações a farroupilhense escolhida como Rainha da Festa 
da Uva (Autor: Bancada do MDB);
Requerimento 071/2018: Boas Vindas ao major Juliano Amaral (Autor: Tiago Ilha, PRB);
Requerimento 073/2018: Solicitação de cobertura na parada de ônibus em Linha São João, 
próximo ao Desafio Jovens Gideões (Autor: Bancada do MDB);
Requerimento 074/2018: Criação de uma Comissão Especial de análise do Regimento Inter-
no (Autor: pres. Thiago Brunet);
Requerimento 075/2018: Convite aos representantes do movimento Fica Espanhol para que 
venham à Câmara explanar sobre suas reivindicações (Autor: Comissão de Educação, Es-
porte, Cultural, Lazer e Assistência Social);
Requerimento 076/2018: Encaminhado para a Comissão de Indústria, Comércio, Turismo, 
Serviços e Agricultura, o assunto da Criação da Zona Franca do Vinho em Farroupilha, para 
debater a inclusão do município nesta matéria que afeta diretamente a nossa economia (Au-
tor: Alberto Maioli, Rede);
Requerimento 077/2018: Congratulações a Sérgio Rossi Materiais de Construção e Decora-
ção, pelo 35º aniversário realizado (Autor: Bancada do MDB);
Requerimento 078/2018: Congratulações, a Loja Toque de Classe proprietária Sra. Nícia 
Kuzler, pelo 10º aniversário (Autor: Bancada do MDB);
Requerimento 079/2018: Sugestão Projeto de Lei que Institui no calendário Municipal de 
Eventos do município de Farroupilha a “Mateada Cristã – Unidos Pelo Reino” e dá outras 
providências (Autor: Alberto Maioli, Rede);
Requerimento 080/2018: Aos selecionados para curso técnico sobre o cultivo de uva e kiwi 
que viajaram para a cidade de Latina na Itália, para que venham a esta casa legislativa expla-
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Pedido de Informação 005/2018: Documentação completa referente ao Processo Licitatório 
do Edital 20/2016; Valores referentes ao anterior e atual sistema integrado de Gestão Muni-
cipal da Saúde, bem como suas notas fiscais (Autor: Bancada do PMDB);
Pedido de Informação 006/2018: Número total de servidores em: cargos efetivos; de co-
missão; estagiários; com função gratificada; contrato temporário; cedidos à ECOFAR, bem 
como o nome das empresas terceirizadas (Autor: Bancada do PMDB);
Pedido de Informação 007/2018: Cópia de processo licitatório do pregão presencial 140/17 
(Autor: Bancada do MDB);
Pedido de Informação 008/2018: Cópia de contratação da empresa do concurso público 
01/18 (Autor: Bancada do MDB).

Proposições aprovadas no 2º trimestre de 2018 pelos vereadores

Projeto de Lei 005/2018: Altera as Leis Municipais n° 4.144 de 26-08-15, e n° 4.192, de 09-
12-2015, e dá outras providências (Autor: Fabiano Piccoli, PT);
Projeto de Lei 014/2018: Dispõe sobre os programas de Residência Integrada em Saúde, e dá 
outras providências. (Autor: Executivo);
Projeto de Lei 015/2018: Altera a Lei Municipal n.º 4.059, de 25-9-2014, e dá outras provi-
dências. (Autor: Executivo);
Projeto de Lei 016/2018: Autoriza a doação de imóvel, e dá outras providências. (Autor: 
Executivo);
Projeto de Lei 017/2018: Autoriza a abertura de crédito especial (Autor: Executivo);
Projeto de Lei 019/2018: Dispõe sobre o Plano Municipal da Juventude de Farroupilha – 
PMJ (Autor: Poder Executivo);
Projeto de Lei 020/2018: Inclui eventos no calendário oficial do município (Autor: Execu-
tivo);
Projeto de Lei 021/2018: Dispõe sobre a revisão geral anual das remunerações e subsídios 
dos servidores públicos municipais, e dá outras providências (Autor: Executivo);
Projeto de Lei 022/2018: Altera as Leis Municipais n.º 4.383, de 20-12-2017, e n.º 4.384, de 
20-12-2017 e autoriza a abertura de crédito especial (Autor: Executivo);
Projeto de Lei 023/2018: Autoriza a contratação de pessoal por tempo determinado para 
atender a necessidade temporária de excepcional interesse público (Autor: Executivo);
Projeto de Lei 024/2018: Autoriza o Poder Executivo Municipal celebrar convênio com o 
DAER, e dá outras providências (Autor Executivo);
Projeto de Lei 025/2018: Altera as Leis Municipais nº 4.383 e nº 4.384, ambas de 20-12-2017, 
e autoriza a abertura de crédito especial (Autor: Poder Executivo);
Projeto de Lei 026/2018: Altera a Lei Municipal nº 4.384, de 20-12-2017, e autoriza a aber-
tura de crédito especial (Autor: Poder Executivo);
Projeto de Lei 027/2018: Autoriza a celebração de convênio entre os Municípios deFarrou-
pilha e Carlos Barbosa, objetivando a viabilização de manutenção de vias públicas existentes 
entre estes Municípios, e dá outras providências (Autor: Poder Executivo);
Projeto de Lei 028/2018: Autoriza o Poder Executivo Municipal a receber imóveis em doa-
ção, e dá outras providências (Autor: Executivo);
Projeto de Lei 029/2018: Institui a Lei Orgânica da Procuradoria-Geral do Município, e dá 
outras providências (Autor: Executivo);
Projeto de Lei 031/2018: Dispõe sobre os serviços de tecnologia da informação no âmbito do 
Poder Executivo Municipal, e dá outras providências (Autor: Executivo);
Projeto de Lei 034/2018: Denomina via pública municipal (Autor: Executivo Municipal);
Projeto de Lei 035/2018: Altera a Lei Municipal nº 4.176, de 26-11-2015, que instituiu o 
Plano Diretor de Desenvolvimento Territorial Integrado do Município de Farroupilha – PD-
DTI, e dá outras providências (Autor: Executivo);
Projeto de Lei 036/2018: Autoriza o Poder Executivo Municipal a conceder bonificação aos 
Agentes Comunitários de Saúde vinculados às equipes de Estratégia Saúde da Família, e dá 
outras providências (Autor: Executivo);
Projeto de Lei 039/2018: Autoriza abertura de crédito especial (Autor: Executivo).

Projetos de Lei e de Resolução

Pedidos de Informação

Requerimentos

Confira as proposições completas no 
camarafarroupilha.rs.gov.br

nar sobre os conhecimentos adquiridos (Autor: Fabiano Piccoli, PT);
Requerimento 081/2018: Congratulações a estudante Camila Facchi Fachin, vencedora da 
8ª Edição do Prêmio de Arquitetura e Urbanismo da FSG (Autor: Fabiano Piccoli, PT);
Requerimento 082/2018: Recolocação de paralepipedo na Achylles Fernando Bonfanti (Au-
tor: Jonas Tomazini, MDB);
Requerimento 083/2018: Moção de Apoio a PEC 270, que tramita na Assembleia Legislativa 
do Estado do Rio Grande do Sul (Autor: Comissão Educação, Esporte, Cultura, Lazer e 
Assistência Social).


