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As mulheres farroupilhenses de 2019

Mais de 250 pessoas estiveram presentes na primeira Sessão Solene do ano

Presenças em Sessão
Cooperativas
habitacionais

Os vereadores receberam o
presidente do Núcleo Cooperativista Novo Amanhã,
Dilço Batista Rodrigues que
explanou sobre o andamento
das dez Cooperativas relacionadas ao Núcleo.
Na tribuna, Dilço apresentou
todas Cooperativas que correspondem ao Núcleo. Com
mais de 2.500 associados, as
cooperativas projetam seus lotes próximos a três pontos distintos da cidade: Mato Perso,
São Marcos e Desvio Blauth,

A noite do dia 18 de março
foi repleta de homenagens
na Câmara Municipal. Vereadores realizaram a Sessão Solene em homenagem a
Mulher Farroupilhense. No
ato, sete mulheres receberam do Legislativo o Certificado Mulher Destaque 2019,
e através do Condim, foi entregue o Certificado Mulher
Referência.
Ao longo desses 10 anos, 112
mulheres receberam a certi-

ficação do Poder Legislativo. Nesta semana entraram
nesse rol: Dorli Maria Tonin, Leonilda Rech Pessin,
Luciana Zanfeliz, Maria de
Lourdes Anselmi, Marilia
Túlia Giacomoni de Oliveira, Marines de Rossi Pagliarini e Neusa Ignez Felicetti
por apresentarem relevantes
ações em prol do município.
As escolhidas foram consideradas mulheres contemporâneas voltadas ao empre-

endedorismo, voluntariado e
educação.
Em caráter extraordinária, a
Sessão contou com uma oitava homenageada, a sra Nádia
Gelmini Crippa que recebeu
o Certificado Mulher Referência do Conselho Municipal dos Direitos da Mulher
(Condim). O ato fez parte da
programação da Jornada da
Mulher, cujo tema deste ano
é o Respeito ao Direito de
Ser Mulher.

II Fórum Municipal da Água

Dia de refletirmos sobre o uso do elemento que garante a sobrevivência humana
22 de março, data em que comemoramos o Dia Mundial da
Água, a Câmara de Vereadores
realizou o II Fórum Municipal
da Água e contou com a participação da Afapan, Comam e
Corsan.
O debate abordou as formas
como é devolvida a água ao
meio ambiente após o consumo humano. Representando a
Associação farroupilhense de
proteção ao ambiente natural,
a presidente Angela Silvestrin
apresentou o trabalho da entidade junto a comunidade, na
busca de uma maior conscientização no uso da água
Já o Conselho Municipal de
Meio Ambiente, representado pelo engenheiro ambiental
Gustavo Bartelli alertou sobre a
expansão urbana que a cidade

sofre e como isso afeta os recursos hídricos de Farroupilha.
Além das inúmeras instalações
individuais que podem ser feitas, Farroupilha em contrato
com a Corsan realiza obras de
Tratamento de Esgoto. Para
explanar sobre o desenvolvimento da Estação, o chefe do
departamento de Obras da
região Nordeste, Carlos Cezar Mennet Leal apresentou as

etapas já concluídas e as futuras instalações.
A Estação está sendo construída próximo ao Balneário Santa
Rita, e a cidade terá oito postos
de elevada que levarão o esgoto à ETE. Dividida em quatro
etapas: em um primeiro momento, o trabalho de canalização está ocorrendo nos bairros
compreendidos entre o Bela
Vista e Santa Catarina.

todos com acesso através de
uma rodovia estadual.

Resgate em minérios
subterrâneos

O bombeiro voluntário César Dalzochio esteve na Sessão explanando sobre o curso de Resgate em Minérios
realizado na cidade de Los
Andes, no Chile.
Os vereadores enalteceram
a iniciativa do bombeiro em
aperfeiçoar-se na área de resgate em ambientes de soterramento uma vez que houve
recentes casos em Farroupilha
que necessitaram desta experiência. Por se tratar de uma
atividade voluntária, o parti-

cipante do curso recebeu os
aplausos dos parlamentares.

Projeto “Visita dos
Amigos Pets”

A Câmara recebeu a gerente
do Hospital Geral, Gicela Bortoluz que explanou aos vereadores sobre o Projeto “Visita
dos Amigos Pets” em atividade
no hospital caxiense a cerca de
um ano, mas que tornou-se Lei
Municipal no início deste ano.
O projeto permite que determinados pacientes possam
receber por um período de
tempo seu animal de estimação em uma sala apropriada
para a visita, após permissão
do corpo clínico do hospital e
da comprovação que o animal
está higienizado e com a vacinação em dia.

Segundo Gicela, há relatos de
melhoras de pacientes após o
contato com seu pet.
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Câmara Municipal apresentou e aprovou em março 39 nomes
de pessoas que contribuiram com o desenvolvimento da cidade. A Lei Municipal ficará disponíveis para que o Governo
Municipal os adotem como NOMES DE RUAS.
Adolpho Oreste Conterno, sócio fundador da comunidade do Rio Caçador
participou da construção da Igreja bem
como do salão também. Em 2012 faleceu com 79 anos, deixando a esposa
Lourdes e os filhos Neusa de Fátima,
Salete Joanete e Santo Domingos.

entidades como: Escoteiros Guaracy,
Associação do Bairro Bela Vista, UAB,
CRC-RS, Hospital São Carlos, Pró-Saúde, empresa Coplane e CIEE. Dotta faleceu em 2013 aos 75 anos de idade.
Arlindo Peters, natural de Rio Pardo
chegou em Farroupilha através dos trilhos do trem em 1938. Agente ferroviário por cerca de 30 anos, aposentou-se
em 1964, vindo a falecer quatro anos depois deixando seis filhos: Carlos Eugenio,
Niro Alberto, Ione Leonor, Ruy Firmino,
Yara Ema e Therezinha de Jesus.

Alvaro Augusto Pessin, farroupilhense,
casado com Leonilda Rech Pessin. Foi
bancário e representante comercial. Um
dos fundadores do Clube Farroupilha
de Caça e Pesca, além de sócio do Lions
Clube Centro por 55 anos. Pessin faleceu
em 2017 com 78 anos de idade, deixando
três filhos: Alvaro, Marcelo e Fabíola.
Arcizio e Dirce Veronese, pais de Neiva
e Nicéia e Nilce Maria, administraram
Angelo da Cás, funcionário público juntos uma das primeiras casa funeráaposentado do Daer e morador de São rias de Farroupilha a Casa Funerária
Marcos, faleceu aos 63 anos em 1991, Independência, vendendo-a em 1980
deixando sua esposa Olinda, e os filhos para o grupo L. Formolo. Dirce faleceu
Maria Helena, Rosali e Marines.
com 90 anos em 2014, quando já viúva
de Arcizio falecido em 1982 aos 68 anos.
Angelo Venzon (Nico Venzon), membro ativo a comunidade de São Marcos, Dirceu Domingos de Cesero, era caAngelo era conhecido por todos como sado com Irides, e pai de Solange BeNico, por ser o mais jovem de uma geração de 18 irmãos. Único da família a
permanecer em São Marcos, Nico participava ativamente da comunidade.
Casado com Célia, teve três filhos: Vitor Hugo, Maria Izabel e Fernando Celso. Nico faleceu em 1992 aos 73 anos.
Antônio Dotta, contador e advogado,
era natura de Carlos Barbosa vindo
para Farroupilha com 17 anos de idade. Casado com Valdemira, teve dois
filhos, Antonio Luiz e Adalberto Luis.
Na cidade exerceu sua liderança em

atriz, Moacir, Gilnei Roberto, Sandra
Cecília e Silvana Maria. Com vocação
aos trabalhos manuais, exercia serviços
de marceneiro, pedreiro e carpinteiro.
Atuante na comunidade de São Marcos, participou da reforma da igreja e
da fundação do Clube Aimoré.
Dulce Tartarotti, principal promotora
dos eventos ligados a beleza de Farroupilha. Desde 1952 Dulce auxiliava na
apresentação de debutantes na cidade.
Em 2016, aos 89 anos Dulce faleceu, deixando seu legado de educação, postura
e cordialidade à todos farroupilhenses.
Elia Annita Sebben, farroupilhense,
mãe de Roseli, Vera Maria, Roberto
Luis e Viviane Cristina. Já viúva de Octavio, Dedicou sua vida a sua família
tendo como principal fonte de renda a
confecção de doces e geleias artesanais
na qual ficou conhecida na região. Elia
faleceu em 2013 aos 88 anos.
Elias Manoel Teixeira, advogado,
fundou em Farroupilha a subseção da
OAB. Casado com a professora Maria
Marroni Dutra com quem teve quatro
filhos: Lizete, Alexandre, Paulo e Giane. Importante personalidade da cidade, recebeu em 1997 o Título de Cidadão farroupilhense e em 2011 uma
homenagem da OAB pelos 25 anos da
subseção. Teixeira faleceu em 2017 aos
91 anos de idade.

transformou-se em Malharia Francischini, importante indústria para o desenvolvimento de Farroupilha na época. Casada com Felisbino, teve quatro
filhos, Silvana Maria, Luiz Alberto, Vitor Hugo e Cesar José (falecido).
Erineu Eusebio Pergher, advogado e
político de Farroupilha. Foi vereador e
presidente da Câmara Municipal além
de presidir a OAB de Farroupilha e
APAE. Sua experiência foi absorvida
na Assembleia Legislativa como coordenador da bancada petebista além de
ter sido também membro do Tribunal
de Contas do Estado. Pergher faleceu
em 2016 aos 68 anos, deixando uma filha, Viviane.

Fidêncio Dalzóchio, agricultor, natural do Rio Burati, mudou-se em 1952
para a região onde hoje encontra-se
o bairro Imigrante. Senhor solidário
doou uma área de terras para a construção da Escola Oscar Bertholdo, permitindo posteriormente a criação do
Elvira Cambruzzi Francischini, fa- Loteamento Dalzóchio. Casado com
leceu em 2018 aos 97 anos. Em vida Alice, teve cinco filhos, Paulo, Anésio,
fundou a Malharia Vitor, que em 1960 Fernando, Olavo e Dalva.
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Firminio Luiz Cecconello, descendente direto de italianos, firmou residência
próximo a comunidade de São Marcos,
onde dedicou parte de sua vida profissional na empresa de resistências elétricas ao lado de seus irmãos. Cecconello
faleceu em 2010 aos 86 anos deixando
a esposa Elsa e os filhos Isabel Cristina,
Sandra, Alberto, Fátima, Dione e Ferminio Luiz.
Helena Tartarotti Beltrami, professora aposentada, faleceu em 2007 aos
54 anos. Casada com Tulio Osvaldo
Beltrami teve dois filhos, Leonardo e
Maysa.
Ida Fagherazzi Lazzari, lojista-aposentada, tornou-se uma mulher empreendedora ainda em 1974 onde,
junto com a irmã, abriu a Lojas Lapa.
Ao longo de sua vida teve duas grandes
perdas, seu marido Walter e seu filho
Fábio. Religiosa, Ida era ativa nos movimentos da Igreja Católica. Em 2018,
veio a falecer com 80 anos, deixando os
outros dois filhos Melita e Sérgio.

carinho dado ao filho biológico Israel Paulino Carlos Wartha Messinger,
Tavares Candido. Loreni faleceu em natural de Linha Ely, teve sua vida li2018 aos 45 anos.
gada ao campo através da produção de
queijo, e auxiliando pecuaristas com a
Luiz Macario Tonet, natural de Rio vacinação do rebanho. Messinger gaGrande, morou sua vida toda na comu- rantiu na década de 60 a experiência de
nidade de São Marcos, viúvo de Maria legislar como vereador do município.
Libera, foi pai de Henrique, Vilson e Com 70 anos, Messinger faleceu em
Antônio Valter. Por 27 anos trabalhou 1994.
na Companhia Vinícola Rio Grandense. Tonet faleceu em 2002 aos 87 anos. Rafael Corrêa Gobbato, jovem fisioterapeuta que teve sua carreira encerraMaria de Bona, esposa de Agostinho da por um acidente aéreo em 2016 aos
teve seu casamento marcado como 33 anos. Natural de Porto Alegre criou
o primeiro realizado na Igreja de São relações com Farroupilha até transfeMarcos no ano de 1929. Ao longo de rir-se para Santa Catarina onde atuou
sua vida concebeu e criou 14 filhos, como fisioterapeuta da Associação
Antonio, Lurdes, Angelina, Olisses, Chapecoense de Futebol.
Luiza, Artemio, Angelo, Luiz, Terezinha, Gema, Jurema, Nelson, Iva e Diane. No ano de 1983 Maria veio a falecer
com 71 anos de idade.

Mario Travi, morador de São Marcos,
era presente na vida da comunidade,
tornando-se presidente da Associação
de água potável da localidade. Pai de
Evandro e Aline, Travi faleceu em 2011
João Longues, natural de Lagoa Ver- com 63 anos de idade, deixando seus
melha, casou com Maria Mieczniko- filhos e sua esposa Teresinha.
vski e juntos tiveram dez filhos: Antonio, Jandir, Manoel, Lourenço, Lorena, Mauricio Bernardi, filho de Oscar e
Laurindo, Roque, Lourdes, Helena e Neusa, faleceu de forma prematura aos
Madalena. Longues faleceu em 2012 23 anos no ano de 2018. Estudante traaos 87 anos.
balhou desde cedo junto com o seu pai
na empresa de Lanches, vindo a tornarJoarez Freitas da Luz, participante -se sócio da mesma. Mauricio deixa a
da comunidade do bairro Cinquen- saudades aos pais e irmãs Letícia e Aletenário, ajudou a construir o salão da xandra.
localidade. Vítima de um acidente em
2011 faleceu aos 62 anos deixando sua Nair Cecília Fritsch, natural de Monesposa Eva, e os filhos Ionara, Emerson tenegro, escolheu Farroupilha como
Ronaldo, Patrícia e Oberdan.
sua cidade. Casou-se com Mario Fritsch, onde teve dois filhos: Loir e Loemir.
José Cechin Filho, foi o primeiro pe- Durante sua vida trabalhou na produdiatra de Farroupilha. Casado com ção de viandas industriais, e no comérAída, teve dois filhos, Alvaro e Augus- cio do Bar e Armazem da família. Nair
to. Cechin Filho era ativo voluntario faleceu em 2010 aos 77 anos.
da APAE, sendo um dos fundadores
da escola em Farroupilha. Em 2004 ele Odete Teresa da Cas, premiada por
veio falecer aos 61 anos de idade.
sua produção de queijos, era exemplo
de mulher empreendedora, mãe e esJosé Jacob Giacomel, agricultor, mora- posa. Junto com seu marido Marcelo
dor da Linha Julieta, filho de imigrantes Bicca Ferrari e da filha Letícia recebeitalianos, José cuidou de seus pais até ram da Câmara Municipal o Título de
suas mortes. Construída por seus pais, Agricultor Destaque.
José passou toda sua vida residindo na
casa em que nasceu. Casado com Bianca
Pascoal, teve seis filhos: Vilson, Janete,
Rosa Maria, Miguel, Carmen e Monica.
José faleceu em 2010 aos 84 anos.
Leonicio Piaia, agricultor de São Marcos, era um ativo líder comunitário.
Casado com Teresinha teve três filhos,
Eduardo, Fátima Andréia e Marcos
André. Piaia faleceu em 2011 aos 74
anos.
Loreni de Miranda Tavares, natural
de Fontoura Xavier, veio para Farroupilha em busca de trabalho. Conheceu
Augusto Luis Franceschet o qual ajudou a criar seus filhos sem esquecer do

Rosa Menegotto, natural do Barracão,
Bento Gonçalves, buscou seu sustento em Farroupilha. Filha de humildes
agricultores, desde os 13 anos trabalhava com o intuito de ajudar sua família a ter uma vida mais digna. Rosa
faleceu em 2011, aos 60 anos de idade
deixando irmãos e um filho, Benhur
José.
Rosalina Caprini Bergamin, tradicionalista dedicada a medicina doméstica
na preparação de chás e ervas ao longo
de sua vida ajudou muitas pessoas. Incentivadora da criação de dois importantes CTGs: Coxilha da Serra e Chilenas de Prata, Rosalina já era viúva de

Virgílio quando faleceu em 2014 aos
87 anos, deixando nove filhos: Vardelino Roque, Valdir, Valdemar Antonio,
Valdecir, Leucrédia, Iracema, Cleonice, Catarina e Elisa.
Setembrino José de Cézaro, sócio fundador da comunidade do Rio Caçador,
ativo representante na construção da
igreja e salão da localidade. Faleceu em
1993, aos 65 anos deixando os filhos
Paulo José, Silvana e Daniel Antonio.
Osmar Heineck, casado com Terezinha, mudou-se para Farroupilha em
1987 onde construiu sua família. Presente na comunidade do 1º de maio,
Heineck faleceu aos 75 anos deixando
esposa e os filhos Marisete, Gilmar,
Volmar, Ademar, Margarete, Liomar e
Marisane.
Osorio Segundo Farias Gaboardi,
natural de Nonoai chegou em Farroupilha em 1969 para trabalhar na empresa Trombini embalagens. Seu relacionamento com a cidade permitiu que
Osorio fosse peça fundamental para a
criação do Distrito Industrial implantado no governo de Avelino Maggioni.
Osorio faleceu em 1998 deixando dois
filhos, Fabio e Cássio.
Terezinha Regina Bolsoni Giubel,
mãe zelosa e ativa na comunidade do
bairro Santa Catarina, Terezinha faleceu aos 77 anos em 2011 deixando os
filhos Elza, Élida, Élio e Elsio.
Volcir Crocoli, homem do campo,
morou em Mato Perso, Caravaggio e
São Marcos. Agricultor casado há 24
anos com Ilse, tinha como principal
entretenimento o futebol. Seu hobby
o levou a presidir o Clube Aimoré de
São Marcos, mas em 1983 um acidente o vitimou juntamente com seu filho.
Crocoli faleceu aos 46 anos.

Ao longo de sua história,
Farroupilha já tem
sancionado 717 nomes de rua.
Alguns aguardam o
desenvolvimento urbano da
cidade para efetivarem-se
como logradouros públicos.
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Proposições aprovadas no 1º trimestre de 2019 pelos vereadores
Requerimentos
Requerimento 001/2019: congratulações ao Instituto Federal de Farroupilha, parabenizando
pelos 10 anos de atuação transcorridos no último ano de 2018 (autor: Fabiano Piccoli, PT);
Requerimento 002/2019: congratulações a Camila Moraes, representante de Farroupilha no
Concurso Miss Rio Grande do Sul Be Emotion 2019 (autor: Fabiano Piccoli, PT);
Requerimento 003/2019: boas-vindas ao novo Comandante do 36 BPM, Tenente Coronel
Lucio Henrique de Castilhos Alencastro (autor: Fabiano Piccoli, PT);
Requerimento 004/2019: congratulações ao Advogado Dr. Rafael Coloda, bem como a sua
equipe de gestão do triênio 2016/2018 da OAB/RS Subseção de Farroupilha (autora: Renata
Trubian, Rede);
Requerimento 005/2019: congratulações ao Advogado Dr. Maurício Bianchi, bem como a
sua equipe de gestão do triênio 2019/2021, da OAB/RS Subseção de Farroupilha (autora:
Renata Trubian, Rede);
Requerimento 006/2019: sugestão de Projeto de Lei que dispõe sobre a proibição do manuseio, utilização, queima e soltura de fogos de artifício e artefatos pirotécnicos com estouro e
estampido no âmbito do Município de Farroupilha (autora: Renata Trubian, Rede);
Requerimento 007/2019: agradecimento ao trabalho desenvolvido pelo Major Juliano do
Amaral, frente ao 36º BPM (autor: Fabiano Piccoli, PT);
Requerimento 008/2019: encaminhar a RGE o pedido de substituição do poste de energia
elétrica situado na Rua Cristovão Farias de Lima n.º 44, B. Pio X (autor: Aldir Toffanin,
PDT);
Requerimento 009/2019: revogar a regra que proíbe a circulação de animais nas praças municipais (autora: Eleonora Broilo, MDB);
Requerimento 010/2019: manutenção na Rua Brasília esquina com Rua Paulo Tartarotti Bairro Bela Vista (autor: Jonas Tomazini, MDB);
Requerimento 011/2019: limpeza da área que corresponde ao passeio público nas esquinas
das Ruas Ângelo Bartelle com Giacomo Broilo (autor: Jonas Tomazini, MDB);
Requerimento 012/2019: congratulações ao Centro de jiu jitsu Farroupilha- Academia Sul
Jiu Jitsu, pela inauguração do novo espaço (autor: Jonas Tomazini, MDB);
Requerimento 013/2019: manutenção e sinalização na Rua Honorio Pandolfo esquina com
a Rua Lourdes Guerra (autor: Jonas Tomazini, MDB);
Requerimento 014/2019: possibilidade de supressão da árvore localizada na Rua Lucindo
Lodi no bairro 1º de Maio (autor: Jonas Tomazini, MDB);
Requerimento 015/2019: convite ao senhor Dilço Batista Rodrigues, Presidente do Núcleo
Cooperativista Novo Amanhã para que venha fazer uma explanação sobre o andamento das
cooperativas participantes do núcleo (autor: Tiago Ilha, PRB);
Requerimento 016/2019: oficie o Superintendente Regional Nordeste da CORSAN, Sr. Felipe Agostinho Caimi, para que estude a possibilidade de disponibilizar novamente uma linha
telefônica para a cidade de Farroupilha (autor: Josué Paese Filho, PP);
Requerimento 017/2019: congratulações e reconhecimento à Universidade Luterana do
Brasil (Ulbra) pela implantação, no dia 14 de fevereiro, do polo de Ensino A Distância –
EAD, em Farroupilha (autora: Renata Trubian, Rede);
Requerimento 018/2019: convite a Juelci de Souza venha a esta casa explanar sobre a programa de controle de simulídeos, englobando as informações do projeto, gestão e o controle
(autor: Fabiano Piccoli, PT);
Requerimento 019/2019: oficie a GTS (Grupo Torre Sul), atual detentora da torre de Telefonia da Rua Pinheiro machado nº 453, Centro Farroupilha (antiga torre da CRT) para que
informe a esta casa Legislativa se a empresa vem prestando os devidos reparos e manutenção
na mesma (autor: Josué Paese Filho, PP);
Requerimento 020/2019: convite ao Sr. Luiz Antônio Muller, para que se possível venha a
esta casa Legislativa explanar a respeito da situação do Cemitério Publico Municipal de Farroupilha (autor: Tadeu Salib dos Santos, PP);
Requerimento 022/2019: realizar a manutenção do trecho não pavimentado na Rua Dom
Pedro II esquina com a Rua Manoel Zangalli no Bairro Pio X e limpeza da boca de lobo existente (Jonas Tomazini, MDB);
Requerimento 023/2019: realizar a sinalização adequada, com pintura de pista e colocação
de placas adequadas para indicação de área escolar na Av. Paulo Broilo esquina com as Ruas
Independência e Luís Ornaghi, onde está localizado o Colégio CNEC Farroupilha (autor:
Jonas Tomazini, MDB);
Requerimento 024/2019: oficie a empresa de telefonia VIVO para que se possível efetue a
manutenção da antela localizada na Rua Alexandre Bartelle, Bairro São José na Cidade de
Farroupilha (autor: Josué Paese Filho, PP);
Requerimento 025/2019: convite para Gicela Bortoluz, Gerente Operacional do Hospital
Geral de Caxias do Sul, explanar sobre a criação e implementação do Projeto “Visita dos
Amigos Pet” naquela instituição (autora: Renata Trubian, Rede);
Requerimento 027/2019: convite ao comandante do 36º BPM, ten. cel. Alencastro explanar
sobre a segurança no município de Farroupilha (autora: Bancada do MDB);
Requerimento 028/2019: congratulações ao Hospital Beneficente São Carlos pelos 85 anos
de atuação no município (autor: Bacada do MDB);
Requerimento 029/2019: congratulações ao empresário Alexandre Grendene pela doação
que fez a Santa Casa de Misericórdia de Porto Alegre (autor: Josué Paese Filho, PP);
Requerimento 030/2019: manutenção na estrada que leva a comunidade de Menino Deus
(autor: Jonas Tomazini, MDB);
Requerimento 031/2019: sugestão de Projeto de Lei que altera a Lei Municipal nº 3.079 que
fixa normas relativas ao Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISSQN e Taxas
Municipais (autor: Bancada do MDB);
Requerimento 032/2019: congratulações e reconhecimento à Sidinei Bazzo por ter recebido
menção honrosa, no dia 14 de dezembro de 2018, do Hemocentro Regional de Caxias do
Sul – HEMOCS, em razão de ser doador contínuo de sangue e plaquetas desde o ano de 2005
(autora: Renata Trubian, Rede);
Requerimento 033/2019: convite a Anahp (Associação Nacional de Hospitais Privados para
vir a esta Casa Legislativa explanar sobre a realidade dos hospitais privados (autor: Bancada
do PP);

Requerimento 034/2019: convite a Sicredi Serrana vir explanar sobre o repasse financeiro
aos Conselhos Municipais que cuidam da Segurança Pública (autor: Fabiano Piccoli, PT);
Requerimento 035/2019: congratulações a empresa Cartomapi Indústria e Comércio de
Embalagens pela passagem dos 25 de atividades (autor: Fabiano Piccoli, PT);
Requerimento 036/2019: convite ao Padre Paulo Gasparetto, para vir explanar sobre a Campanha da Fraternidade 2019 com o Tema “Fraternidade e Políticas Públicas (autor: Fabiano
Piccoli, PT);
Requerimento 037/2019: congratulações a Ferragem Debiasi pela comemoração dos seus 6
anos de atividades (autor: Aldir Toffanin, PDT);
Requerimento 038/2019: possibilidade de recolocar os paralelepípedos que foram retirados
após fazer a tubulação em setembro de 2018 na Rua Pedro Marcheto com a Rua Amélia Bampi, bairro Belvedere (autor: Josué Paese Filho, PP);
Requerimento 039/2019: Possibilidade de efetuar o patrolamento e o cascalhamento na estrada de Linha São José de Linha Palmeiro na saída da pedreira Busnello (autor: Josué Paese
Filho, PP);
Requerimento 040/2019: sugestão de Projeto de Lei que dispõe sobre a isenção de pagamento da taxa de inscrição em Concursos Públicos Municipais ao candidato doador de sangue,
plaquetas e medula óssea, e dá outras providências (autora: Renata Trubian, Rede);
Requerimento 041/2019: solidariedade a todos os lojistas do Shopping 585 pelo incêndio
ocorrido na data de 10 de março (autora: Renata Trubian, Rede);
Requerimento 042/2019: congratulações e reconhecimento ao Dr. Leonardo Weissheimer e a Dra.
Ana Paula Deluchi Boz, pela inauguração da Clínica Artisan (autora: Renata Trubian, Rede);
Requerimento 043/2019: congratulações e reconhecimento a Acecors pelos desfiles realizados na terça-feira, 12, e na quinta-feira, 14 (autora: Renata Trubian, Rede);
Requerimento 044/2019: congratulações aos integrantes da CMA – Comissão da Mulher
Advogada da OAB/RS – Subseção de Farroupilha, por terem sido nomeadas pela atual gestão
da entidade para o triênio 2019/2021 (autora: Renata Trubian, Rede);
Requerimento 045/2019: apreço e agradecimento às empresas Extinfar, e a Fachini, por possibilitarem de forma gratuita a recarga dos extintores do Hospital Beneficente São Carlos
(autora: Renata Trubian, Rede);
Requerimento 048/2019: realize limpeza da área que corresponde ao passeio público na Rua
Vêneto no bairro Santa Rita até o Parque Santa Rita (autor: Arielson Arsego, MDB);
Requerimento 049/2019: alerta para a possibilidade de vandalismo e depredação evidente
no Parque Santa Rita (autor: Arielson Arsego, MDB);
Requerimento 051/2019: solicita o conserto na iluminação do Parque dos Pinheiros, bem
como da academia ao ar livre (autor: Arielson Arsego, MDB).

Pedidos de Informação

Pedido de Informação 001/2019: envie cópia das notas fiscais, planilhas de serviços prestados e valores pagos para empresa ECOFAR, no período de janeiro a dezembro de 2018
(autor: Bancada do MDB);
Pedido de Informação 002/2019: documentos referente ao palco multiuso do largo Carlos
Fetter: projeto; vistorias; liberação de uso na Semana Farroupilha 2018; e valores da emenda
e contrapartida (autores: Bancadas do MDB e PP);
Pedido de Informação 003/2019: o valor da Remuneração do Vice Prefeito no mês de fevereiro do ano de 2009 e o valor da Remuneração do Vice Prefeito no mês de fevereiro do ano
de 2019 (autor: Bancada do PP);
Pedido de Informação 004/2019: informações referentes ao cemitério municipal: nº de capelinhas; terrenos com arrendamento sem construção; e nº de gavetas com aluguel (autor:
Bancada do PP).

Projetos de Lei e de Resolução
Projeto de Lei 094/2018: altera a Lei Municipal nº 2.245, de 5-12-1995 (Autor: Executivo);
Projeto de Lei 001/2019: autoriza o Poder Executivo Municipal a contratar operações de
crédito com o Badesul Desenvolvimento S/A – Agência de Fomento RS, para investimentos
em infraestrutura para desenvolvimento do turismo (Autor: Executivo);
Projeto de Lei 002/2019: dispõe sobre a concessão de adicional de penosidade, insalubridade e periculosidade aos servidores detentores de cargo de provimento efetivo e aprova o
laudo pericial das condições ambientais, no âmbito do Poder Legislativo Municipal (Autor:
Legislativo).
Projeto de Lei 003/2019: dispõe sobre a Reforma Administrativa do CISGA, que envolve: a
criação e regulamentação do pagamento de gratificação mensal pelo exercício da função de
pregoeiro, a criação de cargos de auxiliar administrativo e a redução do montante do padrão
remuneratório dos cargos em comissão, já criados, de assessor executivo, integrantes do quadro funcional do CISGA, e dá outras providências (autor: Executivo);
Projeto de Lei 003/2019: aprovam denominações para vias públicas municipais (Autor: Legislativo).
Projeto de Lei 004/2019: autoriza o Poder Executivo Municipal a celebrar Convênio com
Companhia Riograndense de Saneamento – CORSAN (autor: Executivo);
Projeto de Lei 005/2019: cria cargo de provimento efetivo de Auditor-Fiscal (autor: Executivo);
Projeto de Lei 006/2019: autoriza a reversão de imóvel ao patrimônio do Município (autor:
Executivo);
Projeto de Lei 007/2019: autoriza o Poder Executivo Municipal a dar imóvel em dação de
pagamento (Autor: Executivo);
Projeto de Lei 008/2019: altera a Lei Municipal nº 4.166, de 14-10-2015 (autor: Executivo);
Projeto de Lei 010/2019: autoriza a abertura de um crédito especial (autor: Executivo);
Projeto de Lei 011/2019: altera a Lei Municipal nº 4.463, de 20-11-2018 (autor: Executivo);
Projeto de Lei 012/2019: Institui e inclui no Calendário Oficial de Eventos do Município o
Dia DeMolay (autor: Executivo);
Projeto de Lei 013/2019: Autoriza a abertura de um crédito especial (Autor: Executivo);
Projeto de Lei 014/2019: Altera a Lei Municipal nº 4.483, de 20-12-2018, e dá outras providências (Autor: Executivo).
Projeto de Lei 015/2019: Autoriza a ampliação de faixas e formato de empreendimento habitacional de interesse social (autor: Executivo).

