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No trânsito, a mudança começa no comportamento do cidadão

Através do Legislativo em Ação, Câmara Municipal realiza ciclo de palestras durante todo o Dia Nacional do Trânsito, 25 de Setembro

Use o QR code para mais informações.

O Legislativo em Ação promoveu um debate sobre o
tema com motoristas, agentes públicos, estudantes e sociedade civil em geral.
No ato, estiveram palestrando, o presidente do Cetran,
Luiz Noé, os comandantes
Juliano Amaral (36º BPM),
Marcelo Stassak (PRE) e o
diretor do Departamento de
Trânsito de Farroupilha, Daniel Troes.
Luiz Noé abordou as características do trânsito no
país. Os constantes desafios
no combate a impunidade,
melhorias da infraestrutura
e fomento da educação no
trânsito. Em sua explanação,

trouxe dados que evidenciam a faixa etária dos 21 ao
24 anos com maiores índices
de vítimas fatais no trânsito,
dados esses de 2017.
Complementando a apresentação do presidente do Cetran, o comandante Stassak
apresentou a média de acidentes em nossas rodovias.
Estradas, animais ou veículos apresentam apenas 10%
dos motivos de acidentes. A
grande parte deles é motivada por imprudência dos motoristas.
Já no âmbito municipal, o
major Juliano apresentou as
ações da Brigada Militar a
frente de operações como lei
seca e perturbação do sossego público. O diretor Troes,
reforçou a importância do
Departamento de Trânsito
na fiscalização da mobilidade urbana, seja na orientação do comportamento do
motorista, como também na
estrutura de segurança das
vias municipais.

Em um formato lúdico, o
evento apresentou duas peças teatrais: pela manhã a
peça “Los Gueras” do grupo Tem Gente Teatrando. Já
pela tarde, a atração artistica
foi o CFC Farroupilha com
a apresentação do Projeto
“Cuidar da Vida”.
Em ambas as oportunidades,
o vereador e coordenador do
evento, Odair Sobierai apresentou aos públicos a Campanha Motorista Nota 10,
elaborado pela Câmara de
Vereadores.
A Campanha consiste em
uma cartilha de conscientização voltado ao comportamento do motorista. O
material apresenta um pequeno questionários com
situações corriqueiras do
trânsito
farroupilhense,
além de fornecer um espaço em branco para a criança
desenhar “como ela vê sua
família no trânsito”.
O material foi distribuído em
algumas escolas municipais.
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AGRICULTOR DESTAQUE: família Valandro de
São Miguel representa a citricultura farroupilhense
Representados por Clemente Valandro, a família de São Miguel recebeu o
Certificado Agricultor Destaque 2018.
A honraria foi prestigiada por secretários Municipais, vice-prefeito Pedro
Pedrozo e por um público de mais de
250 pessoas que lotaram o Plenário Lidovino Fanton.
A propriedade dos Valandro produz
cerca de 350 toneladas/ano, entre laranjas e bergamotas. Prezando pela
qualidade dos frutos, atualmente a família está estre as cinco maiores produtoras do Estado. Além disso, Clemente, seu irmão Carlos e sobrinho
Vinicius se destacam não apenas pelos
seus esforços na agricultura, mas também pelo trabalho social que prestam
na comunidade do 4º distrito, e entidades como APAE e Casa Lar.
Um vereador de cada partido fez uso da
Tribuna para homenageá-lo, e em seus
espaços os parlamentares ressaltaram a
importância da agricultura para o município, que hoje contabiliza cerca de 10%
da economia da cidade. A Família Valandro iniciou com videiras, passou ao hortifrúti, teve experiências com o comércio
e retornou à vida rural com a citricultura.
Porém o destaque da noite esteve na

união da família, cujo o trabalho envol- justa homenagem de seus esposos.
Municipal de Desenvolvimento Rural, no
ve os irmãos, o sobrinho e as respecti- O nome da família Valandro foi escolhi- qual possui membros de Secretarias Muvas esposas, que no ato receberam uma do para ser homenageado pelo Conselho nicipais, Emater e Sindicatos.

MÉRITO FARROUPILHA: Vereadores em ato solene no
Acampamento Farrapo, homenagearam o tradicionalismo
O Poder Legislativo levou sua sessão
para o Acampamento onde ocorrem
os festejos do Farroupilha Bem Gaúcha. Em sessão Solene, vereadores
homenagearam a cultura e enalteceram os serviços ao tradicionalismo
de cinco farroupilhenses.
A Semana Farroupilha é comemorada
em todo RS. São mais de 20 milhões
de tradicionalistas divididos em cerca de três mil CTGs. No município
de Farroupilha, a Câmara Municipal
aproveita a ocasião para apresentar a
sociedade alguns tradicionalistas que
prestam relevantes trabalhos à cultura gaúcha. No ato foi entregue a medalha Mérito Farroupilha.
Indicado por seus Centros Tradicionalistas, os homenageados foram
Antônio José Zanella (Rancho de
Gaudérios), Marco Antônio Martins
(Piquete Querência Farroupilha), Pedro Piccolo (Aldeia Farroupilha), Tiago Paese (Chilenas de Prata) e Vanda
Cristina Basso (Ronda Charrua).
Os homenageados ligam a cultura tradicionalista com a educação,
o esporte, a dança e o empreendedorismo dos Centros de Tradição.
Construíram suas histórias junto aos
CTGS, fortalecendo-os no município e Estado.
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MANIFESTO POPULAR: presente nas
comunidades do Burati e Bela Vista
O Manifesto Popular é realizado sempre na última segunda-feira de cada mês e tem o
objetivo de aproximar o trabalho realizado no Legislativo
Municipal com comunidades
de bairro e interior.
Em Julho, Vereadores realizaram a Sessão Grande e
Pequeno Expediente no salão comunitário de São Gabriel – Rio Burati. Os moradores, solicitam a conclusão
do asfaltamento que iniciou
no ano passado, já prevendo
formas de controlar a velocidade dos veículos que por ela
trafegam.
Já em Agosto, a edição do Manifesto Popular ocorreu no Sessão no Burati foi a 5ª edição do Projeto
Campus da UCS de Farroupilha. O encontro recebeu lideranças dos bairros Bela Vista,
Belvedere e Nossa Senhora de
Fátima, além da presença do
vice-reitor da Universidade,
Odacir Graciolli.
No espaço do Grande Expediente, os parlamentares
parabenizaram a UCS pelo
tempo de atuação no município e a importância dela para
Farroupilha.
Os vereadores também, pontuaram a necessidade constante de aperfeiçoamentos
nas áreas de segurança, telefonia e estradas, uma vez
que essas manifestações também foram apresentadas nas
outras edições do Manifesto
Sessão na UCS reuniu moradores e estudantes
Popular.

Câmara se prepara para o RESPEITAR

Use o QR code para mais informações.

O Projeto RESPEITAR visa
ações de convivência harmoniosa entre os farroupilhenses. No lançamento, o
Poder Legislativo, apresentou a ação Biodegradável,
que consiste na distribuição
de copos biodegradáveis aos
jovens notívagos, nos quais
estaria estampado no produto a mensagem da campanha.
A reunião foi conduzida pelo
vereador Tiago Ilha, e teve a

presença de membros da Secretaria Municipal de Esporte Lazer e Juventude, Conselho Municipal da Juventude,
Guarda Municipal, Brigada
Militar, CICS, e donos de
conveniências da cidade.

Inicialmente favoráveis ao
projeto, a reunião ampliou
o projeto para outras ações
como: produção de sacolas de lixo, implantação de
cestos de lixo da Campanha
para serem instalados em

EUCÂMARA: voltado aos servidores
Cláudia Formolo Hendler, promotora: Apresen-

tou as condutas que são permitidas e vedadas durante
o período eleitoral em repartições públicas.

Misael Montaña, publicitário: Através do tema

“Seja Criativo: como fazer o mesmo de forma diferente”,
apresentou as diferentes formas de quebrar a rotina diária
do trabalho.

Michele Cruz Garcia e Daniela Canan Brunetta, psicologas: Conversaram com os servidores
sobre a importância do Voluntariado, principalmente na
vida pessoal de quem se doa.

CONVIDADOS: em Sessões Ordinárias
Ong dos Peludos: Solicitou a fiscalização dos verea-

dores quanto ao trabalho desenvolvido no Centro de
Amparo Animal.

Observatório Social: Apresentou divergência de
opinião quanto a requisitos solicitados em uma licitação
do Executivo Municipal, aguardando uma posição do Legislativo sobre o assunto.

Agricultores do Kiwi: Cinco jovens estiveram na Itá-

lia capacitando-se sobre o cultivo de Kiwi. A viagem foi
realizada com recursos públicos, e os beneficiados estiveram relatando a viagem para os vereadores.

Canil Municipal: Coordenador apresentou aos vereadores o trabalho que está sendo desenvolvido a respeito do bem-estar animal no município.

Gilberto Galafassi: Empresário esteve realizando o
Caminho de Compostela na Espanha, e apresentou aos
vereadores sua experiência e como ela pode auxiliar na
contrução do Caminhos de Caravaggio.

Sismuf: Sindicato dos Servidores Municipais apresentou
a situação do Fundo de Previdência do Servidor aos vereadores.

Sesc e Senac: Gerentes do Sistema S estiveram em

Sessão apresentando o trabalho que está sendo desenvolvido em Farroupilha em prol da cultura, lazer, capacitação profissional e pessoal.
frente aos bares e conveni- as operações da Brigada Miências, além de seguir com litar.
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Proposições aprovadas no 3º trimestre de 2018 pelos vereadores
Requerimentos
Requerimento 072/2018: Sugestão de Projeto de Lei que Institui o programa de atendimento
de pessoas diagnosticadas com câncer, “ Fila Zero” (Autor: Bancada do MDB);
Requerimento 084/2018: Troca das lâmpadas e também das fotocelulas em postes estão localizados na Linha São José - indo pelo desvio do pedágio (Autor: Josué Paese Filho, PP);
Requerimento 085/2018: Congratulações a turma do Projeto Miniempresa 2018 (Autor:
Bancada do MDB);
Requerimento 086/2018: Sugestão de Projeto de Lei que Institui e inclui no Calendário Oficial do Município de Farroupilha o Dia do DeMolay (Autor: Bancada do MDB);
Requerimento 087/2018: Patrolamento e cascalhamento da entrada da Granja Mugnol, da
estrada que liga Caravaggio a Capela todos os Santos (Autor: José Mario Bellaver, MDB);
Requerimento 088/2018: Congratulações ao Coro Canarinhos de Farroupilha, através do
seu Presidente Sr. Gilberto Colombo, parabenizando pela passagem do 10º aniversário (Autor: Fabiano Piccoli, PT);
Requerimento 089/2018: A troca de lixeira que foi incendiada na Rua da República, 1077 no
Bairro do Parque (Autor: Alberto Maioli, Rede);
Requerimento 090/2018: Congratulações para as meninas participantes do Mini Miss Universe Rio Grande do Sul versão Disney Paris 2018, realizado na cidade de Novo Hamburgo
nos dias 07 e 08 deste mês de julho, Ana Laura Cousseau Barbosa pela conquista do Título
de Miss na categoria Mirim e Ewelly Rotini na categoria Infanto Juvenil (Autor: Fabiano
Piccoli, PT);
Requerimento 092/2018: Convite a Diretora do Senac Farroupilha para que venha a explanar a respeito dos cursos oferecidos e dos trabalhos realizados pelo Senac Farroupilha
(Autor: Josué Paese Filho, PP);
Requerimento 093/2018: Convite ao Sr. Gilberto Galafassi para que venha a esta casa explanar sobre a experiência de fazer os caminhos de Santiago de Compostela, na Espanha
(Autor: Fabiano Piccoli, PT);
Requerimento 094/2018: Troca de lâmpada na Rua Augusto Pessin, nº 180 no bairro Bela
Vista (Autor: Jonas Tomazini, MDB);
Requerimento 095/2018: Convite ao SISMUF para que venha explanar a respeito do Fundo
de Previdência Social do Município de Farroupilha (FPS) e sobre os salários dos servidores
públicos municipais (Autor: Bancada do PP);
Requerimento 096/2018: Licença de três (03) dias, partir do dia 31.07.2018, para assumir o
Executivo Municipal (Autor: pres. Thiago Brunet);
Requerimento 097/2018: Solicita esclarecimentos do Secretário Estadual de Saúde sobre a
tramitação do recurso devolvido ao estado em 2017 (Autor: Fabiano Piccoli, PT);
Requerimento 098/2018: Convida o Diretor do Sesi/RS para explanar sobre o projeto de implantação Centro de Atividades nas áreas de educação, Saúde e Convivência (Autor: Fabiano
Piccoli, PT);
Requerimento 099/2018: Realize limpeza e manutenção no parque dos Pinheiros (Autor:
Arielson Arsego, MDB);
Requerimento 100/2018: Realize manutenção e limpeza na Praça da Matriz bem como a
devida proteção da fiação energizada (Autor: Jonas Tomazini, MDB);
Requerimento 101/2018: Realize o isolamento adequado do brinquedo localizado na Praça
da emancipação, uma vez que o mesmo se encontra interditado (Autor: Jonas Tomazini,
MDB);
Requerimento 102/2018: Solicita que a Câmara encaminhe ao TCE pedido de análise do
Edital de Concorrência 06/2018, do Executivo Municipal (Autor: Bancadas do MDB e PP);
Requerimento 103/2018: Congratulações aos estudantes, Mikael Fernandes Moreira da Escola Santa Cruz, Mateus Mattana e Iasmin de Lima de Oliveira, da Escola Carlos Fetter, pela
participação e conquista da Medalha de Ouro na 13ª Olimpíadas de Matemática das Escolas
Públicas (Autor: Bancada do MDB);
Requerimento 104/2018: Convida o senhor Bruno Barreto, gerente de consultoria do Hospital Sírio Libanês e a superintendente do Hospital São Carlos Janete Toígo, para venham
explanar sobre o diagnóstico da consultoria (Autor: Fabiano Piccoli, PT);
Requerimento 105/2018: Congratulações ao Lions Clube Farroupilha Centro pelos 58 anos
de história (Autor: Bancada do MDB);
Requerimento 106/2018: Deseja boas vindas ao Consul Geral do Consulado Italiano em
Porto Alegre, senhor Roberto Bortot (Autor: Fabiano Piccoli, PT);
Requerimento 108/2018: Congratulações a empresa Bristot Distribuidora de Produtos Alimentícios, pelos seus 50 anos de atividades (Autor: Bancada do MDB);
Requerimento 109/2018: Congratulações às Escolas Santa Cruz, Angelo Chiele, Antonio
Minela, João Grendene, Presidente Dutra e Carlos Fetter, pelo “Troféu Educacional Governador Leonel de Moura Brizola” (Autor: Bancada do MDB);
Requerimento 110/2018: Convite a Itamar Tang, para que venha explanar a respeito da sua
propriedade, quais as tecnologias usadas e qual a produção em média (Autores: Josué Paese
Filho, PP e Raul Herpich, PDT);
Requerimento 112/2018: Congratulações ao Grupo Feltrin pelo Prêmio Top de Marketing
ADVB/RS (Autor: Bancada do PP);
Requerimento 113/2018: Congratulações a empresa Agescon Contabilidade E Assessoria
Empresarial Ltda, pelos seus 40 anos de atividades (Autor: Bancada do MDB);
Requerimento 114/2018: Solicitação ao DAER por melhorias na VRS 813 (Autor: Josué
Paese Filho, PP);
Requerimento 115/2018: Convite ao Soldado Geomir Alan da Cas, morador de Farroupilha,
para que venha explanar sua experiência de aluno no curso de combate a incêndio em uma
Universidade da Califórnia, nos Estados Unidos (Autora: Eleonora Broilo, MDB);
Requerimento 116/2018: Congratulações ao Clube de Mães As Milanesas pelos 25 anos de
fundação (Autor: Alberto Maioli, Rede);
Requerimento 117/2018: Convite ao Sr. Rafael Francis Plein, Diretor Regional da Sociedade
Nacional de Fisioterapia Esportiva(SONAFE), para que venha explanar sobre os avanços da
fisioterapia esportiva e o quanto isso pode ser utilizado em ações de promoção da saúde e
prevenção dentro das famílias (Autor: Fabiano Piccoli, PT);
Requerimento 118/2018: Congratulações à Rádio Spaço FM que celebrou 29 anos de funda-

ção (Autor: Bancada do MDB);
Requerimento 119/2018: Licença por prazo indeterminado, a partir do dia 01/10/2018 (Autor: Alberto Maioli, Rede).

Pedidos de Informação
Pedido de Informação 009/2018: Gastos mensais do Canil Municipal, e os gastos totais desde a abertura do canil (Autor: Frente Parlamentar de Apoio ao Bem Estar à Vida Animal);
Pedido de Informação 010/2018: Solicita esclarecimentos quanto ao Edital de Concorrência
06/2018 (Autor: pres. Thiago Brunet);
Pedido de Informação 011/2018: Informe valores de créditos do programa Nota Farroupilha que não foram utilizados juntamente com o ano de obtenção pelos contribuintes conforme leis 3749/11 e 3833/12 (Autor: Bancada do MDB).

Projetos de Lei e de Resolução
Projeto de Lei 007/2018: Torna obrigatória a inserção do símbolo do autismo nas placas de
atendimento preferencial, para pessoas com transtorno Espectro Autista (Autor: Legislativo);
Projeto de Lei 030/2018: Reestrutura o Sistema de Controle Interno do Município de Farroupilha, e dá outras providências (Autor Executivo);
Projeto de Lei 038/2018: Inclui evento no calendário oficial do Município (Autor: Executivo);
Projeto de Lei 040/2018: Altera as Leis Municipais n.º 1.827, de 16-07-1991; n.º 2.084, de
23-11-1993; n.º 2.191, de 04-04-1995; n.º 2.256, de 27-12-1995; n.º 2.465, de 20-01-1999; n.º
2.657, de 10-12-2001; n.º 2.709, de 26-08-2002; n.º 2.850, de 17-02- 2004; n.º 3.222, de 19-122006; n.º 3.282, de 10-07-2007; n.º 3.905, de 10-07-2013; n.º 3.955, de 20-11-2013; n.º 4.099,
de 11-03-2015; e n.º 4.120, de 13-05-2015 (Autor: Executivo);
Projeto de Lei 041/2018: Autoriza a abertura de crédito especial (Autor: Executivo);
Projeto de Lei 042/2018: Desafeta bens imóveis de propriedade do Município (Autor Executivo);
Projeto de Lei 043/2018: 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 044/2018: Dispõe sobre o Sistema Único de Assistência Social – SUAS do
Município de Farroupilha, e dá outras providências (Autor: Executivo);
Projeto de Lei 045/2018: Ratifica as alterações realizadas no Protocolo de Intenções, consubstanciado no Contrato de Consórcio Público do Consórcio de Informática na Gestão
Pública Municipal – CIGA, e dá outras providências (Autor: Executivo);
Projeto de Lei 046/2018 (substituto com emenda modificativa 01/18): Altera a Lei Municipal nº 2.272, de 11-6-1996 (Autor: Executivo);
Projeto de Lei 048/2018: Altera a Lei Municipal n.º 4.284, de 15-12-2016 (Autor: Executivo);
Projeto de Lei 049/2018: Institui e inclui no Calendário Oficial de Eventos do Município a
Mateada Cristã – Unidos pelo Reino (Autor: Executivo);
Projeto de Lei 050/2018 (com emenda supressiva 01/18): Autoriza a contratação de pessoal
por tempo determinado para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público (Autor: Executivo);
Projeto de Lei 051/2018: Altera as Leis Municipais n.º 4.383 e n.º 4.384, ambas de 20-122017 e autoriza a abertura de crédito especial (Autor: Executivo);
Projeto de Lei 053/2018: Altera a Lei Municipal nº 4.057, de 10-9-2014 (Autor: Executivo);
Projeto de Lei 054/2018: Altera as Leis Municipais 4.383 e 4.384, ambas de 20/12/2017, e
autoriza a abertura de crédito especial (Autor: Executivo);
Projeto de Lei 055/2018: Autoriza a abertura de um crédito especial (Autor: Executivo);
Projeto de Lei 057/2018: 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 059/2018: Autoriza a abertura de um crédito especial (Autor: Executivo);
Projeto de Lei 060/2018: Dispõe sobre a proteção e bem-estar dos animais domésticos no
Município de Farroupilha, e dá outras providências (Autor: Executivo);
Projeto de Lei 061/2018: Institui e inclui no Calendário Oficial de Eventos do Município a
Expo Farroupilha (Autor: Executivo);
Projeto de Lei 063/2018: Altera a Lei Municipal nº 4.191, de 9-12-2015 (Autor: Executivo).

Confira as proposições completas no

camarafarroupilha.rs.gov.br

