LIMPE

Informativo trimestral referente aos atos da Câmara Municipal
EDIÇÃO: 002/19
(abril, maio e junho de 2019)

LEGALIDADE ° IMPESSOALIDADE ° MORALIDADE ° PUBLICIDADE ° EFICIÊNCIA

AUDIÊNCIAS PÚBLICAS

https://bit.ly/2vjeu48

De escoteiro para escoteiro
O Legislativo em Ação de
abril contou com a presença
do presidente dos Escoteiros
do Brasil do RS, Mário Muraro que salientou em sua fala o
comprometimento de ser um
escoteiro, bem como a recente concorrência que há com
os meios digitais pois podem
afastar o jovem da boa convivência social.
https://bit.ly/323n0DG

Mais do que apenas companheiros
AUDIÊNCIA DA REFORMA DA PREVIDÊNCIA:
em discussão na Câmara Federal, a sua aprovação altera o sistema previdenciário
brasileiro, com significativas
mudanças no Regime Geral e
Regime Próprio de Previdência Social, alterando benefícios como a aposentadoria e
AUDIÊNCIA DAS BANDEIRAS TARIFÁRIAS DE
ENERGIA: Segundo o Procon a RGE é a 5ª colocada
no ranking de reclamações
em Farroupilha, tendo como
principal queixa os valores cobrados na tarifa. Para
elucidar este assunto, o primeiro tópico abordado foi a
tributação contida na conta,
o restante divide-se em taxas
e bandeiras.
As taxas cobradas são: taxa
de uso (TUSD) e a taxa de
energia (TE) as quais significam a cobrança do uso
do sistema de distribuição
e transmissão; e geração,
respectivamente.
Quanto
as bandeiras tarifarias, desde 2016 o sistema adotou
quatro cores para informar
se houve a necessidade de
acionamento das térmicas,
a qual reflete em bandeiras
amarela, e vermelha (patamar 1 e 2), nesses casos há
um acréscimo no valor das
tarifas. Se não houver a ne-

a pensão por morte.
O evento, dirigido pela Câmara com o apoio da OAB do
município contou com um
público de aproximadamente
180 pessoas, entre elas vereadores, advogados, aposentados, professores, estudantes e
representantes sindicais.
Os palestrantes: Jane Lú-

cia Berwanger (diretora do
IBDP), Claudio Branchieri (economista) e Rodrigo
Kohler Ribeiro (juiz Federal)
consideram a Reforma frágil
e prematura, apesar de necessária, porém para surtir o
efeito na sociedade deve haver uma Reforma Tributária
logo após a Previdenciária.

Em junho o Legisaltivo em Ação
tratou sobre TAA. A Terapia Assistida com Animais é uma prática utilizada por profissionais
da área da saúde para estimular
o desenvolvimento físico e mental do paciente.
O evento contou a participação
dos adestradores Giovanni Lazzari e Jader Poletto, da fisioterapeuta Roberta Bernardi e,

https://bit.ly/2wOsm7k
representando a Amafa, a diretora Aline da Rosa, o qual abordaram os temas: cão terapia e
equoterapia.
A ação expôs a importância do
animal no desenvolvimento do
ser humano, e o fomento de
profissionais ligados ao bem estar dos animais.

O Tribunal de Contas do Estado (TCE/RS) divulgou na
última sexta-feira o estudo
referente a transparência de
informações contidas nos
portais oficiais das Prefeituras e Câmaras Municipais do
Estado. A análise referente ao
ano de 2018 apresenta que o
Poder Legislativo farroupihttps://bit.ly/2J93Int lhense atendeu os 59 itens solicitados pela Lei 12.527/2011
vero Braz (RGE), Diego Se- (lei de acesso a informação).
bben (CRC) e Luciano Schu- O TCE explica que somente
macher (AGERGS) de forma a transparência ativa foi objeunânime entenderam que to de análise, ou seja, aquelas
não há irregularidades nas informações que estão distarifas da RGE em Farroupi- poníveis nos sites sem que
o cidadão precise solicitálha.

-las. A Câmara Municipal de
Farroupilha reformulou seu
site em 2016 permitindo um
acesso mais fácil ao cidadão.
Ao longo dos últimos anos a
administração do Poder Legislativo buscou adaptar o
portal visando uma relação
mais próxima com o público, oportunizando a manifestação do farroupilhense
através de pedidos de informação eletrônicos ou Ouvidoria. O site expõe notícias
institucionais, agenda de
eventos, matérias legislativas
e orçamentárias bem como a
história e o funcionamento
da Câmara.

100% transparente

cessidade de acioná-las, a
bandeira será verde e isenta
de cobrança extra.
Diante do exposto, os palestrantes: Tiago Troes (OAB/
RS), Ademir Vanni (Procon), Polyanna Souza da
Cunha Iesbik e Edson Se-
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Farroupilhenses de Alma e Certidão
Câmara de Vereadores e Prefeitura Municipal outorgaram o empresário Flávio Boakoski e
Itacyr Feltrin com os Títulos de Cidadão Honorífico e Emérito, respectivamente.

CIDADÃO HONORÍFICO

A outorga é concedida para pessoas
que não nasceram nesta cidade, mas
optaram por ela para prosperar.
Natural de Alpestre, Flavio Boakoski
chegou ainda jovem no município
estabelecendo-se em Linha Caçador.
Ao longo de sua vida profissional
adquiriu experiência em empresas
farroupilhenses de tecidos, metalúrgicas, calçados e móveis até que em
2014 inaugurou a cervejaria Favorita.
Inicialmente sua produção era de
seis mil litros/mês, passando hoje a

Estudante
Destaque

36 alunos, indicados por sete escolas
sendo elas das esferas Municipal, Estadual e Particular receberam o Certificado Estudante Destaque 2018. Os
vereadores parabenizaram os esforços
dos estudantes e reforçaram a necessidade de haver um acompanhamento
integral nos estudos do jovem, tanto na
escola pelos professores como em casa
pelos pais.
Além do Diploma, os estudantes receberam uma medalha. A sessão contou
com um público de 250 pessoas que
aplaudiram os homenageados e apreciaram a apresentação do Coral da Escola Santa Cruz.
https://bit.ly/2X7gLQp

https://bit.ly/2VHhMxW
produzir 25 mil, e tornando-se uma
das principais micros cervejarias
da cidade. Em sessão, os vereadores
enalteceram o trabalho desenvolvido pela empresa, principalmente na
promoção do enoturismo cervejeiro
da Região.
A Sessão foi acompanhada por amigos, familiares, colegas de trabalhos
e servidores públicos e teve a participação musical da soprano Liziane
Rufatto.

CIDADÃO EMÉRITO

A honraria é concedida para farroupilhenses que prestaram relevantes serviços ao município.
Itacyr Feltrin foi o primeiro dentista de
Farroupilha com formação na área, sendo também, em 1967 o fundador do
Conselho Regional de Odontologia. Na
década de 70, investia seu tempo na profissão e no trabalho voluntário realizado
junto a Associação de Dentistas do RS, a
qual foi um dos criadores.
Além da saúde bucal, o homenageado
teve grande influência no desenvolvi-

https://bit.ly/2WaEVJ3
mento de Clubes Socias farroupilhenses
como: do Comércio, Santa Rita, Primeiro de Maio; Circulo Operário e SERC
Farroupilha. Foi um dos fundadores da
Campanha Nacional de Educandários
da Comunidade (CNEC) em Farroupilha, colégio voltado na época para jovens
trabalhadores.
A sessão foi acompanhada pelos filhos,
esposa, netos e demais familiares. A solenidade contou com a apresentação artística do Grupo Musical Som e Cor.
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Manifestação das entidades em Sessão

COMBATE AO MOSQUITO BORRACHUDO:
O simulídeo, popularmente chamado de Borrachudo se desenvolve mais facilmente em climas
quentes, geralmente junto as águas correntes
como rios, sangas ou açudes. Segundo o coordenador Juelci de Souza, do Controle e Proteção
Animal, quanto maior o índice de poluição dos
córregos, maior o índice de criação do mosquito.
Foi planejado três etapas de aplicação do inseticida BTI. Porém Juelci aponta a necessidade de
um trabalho de conscientização das localidades
quanto ao meio ambiente para diminuir a criação
do mosquito.
BM NA PREVENÇÃO E COMBATE AO CRIME:
O 36º BPM é responsável pela segurança de sete
municípios da Serra, sendo sua sede localizada
em Farroupilha. Ten. Cel. Alencastro assumiu
sua gestão no Batalhão no início deste ano, e de
imediato anunciou o fortalecimento dos soldados
com 60 novos coletes a prova de bala e a vinda de
nove viaturas.
O policiamento militar na cidade é dividido em
seis setores: policiamento Ordinário; Comunitário; Patrulha Maria da Penha; POE; Inteligência e
Administrativo. Com o foco na prevenção a instituição promove os programas Proerd, na prevenção ao uso de drogas com crianças; e o Avante,
programa criado para o planejamento e diagnóstico diário das ocorrências do município.

OS PLANOS DA AMAFA PARA O FUTURO:
A Amafa é uma escola que atua na inclusão social,
realizando atividades recreativas e fisioterapêuticas ela fornece uma melhor qualidade de vida às
pessoas com espectro autista.
Atuando desde 2002, recentemente a Associação,
através da lei Rouanet adquiriu uma sede maior e
mais adequada aos alunos. Para o futuro, a instituição planeja tornar a Associação uma escola integral e
com residência permanente aos idosos portadores do
autismo que não possuem mais responsáveis legais.
RGE APRESENTA OS SERVIÇOS REALIZADOS:
A gerente de negócios da RGE, Polyanna Souza
Iesbik esteve em sessão apresentando aos vereadores o trabalho que está sendo desenvolvido
pela empresa no município no que visa a estrutura física, a qualidade no atendimento e o processo
adotado para emissão de cobranças.
Conforme Polyanna, a empresa está atuando na troca
de postes, fiação e em investimento de plataformas
digitais para melhor atendimento do consumidor.
Em 2018, a RGE investiu cerca de R$ 5,6 milhões em
Farroupilha, sendo a vegetação próxima das redes o
principal ofensor do investimento aplicado.

GRÊMIO ESTUDANTIL NA DEFESA DO IFRS:
Utilizando a Tribuna Livre, o Instituto Federal
(IFRS), campus de Farroupilha, através da presidente do Grêmio Estudantil, a aluna Andressa
Conterno Dal Magro apresentou as consequências que pode ter a Escola em Farroupilha caso
se efetive o bloqueio temporário de 30% do orçamento, ação proposta pelo Governo Federal.
O temor do IFRS é de que o contingenciamento torne-se um corte definitivo, isso poderá ocorrer caso
ele não possa ser registrado na média orçamentária
anual em tempo hábil. Em 2015 o instituto sofreu
um corte em seu orçamento, seguido em 2017 com
o contingenciamento de 20% dos recursos e outros
10% em 2018.

SICREDI APLICA NA EDUCAÇÃO E SEGURANÇA:
Na tribuna, o presidente Marcos Balbinot enalteceu a premissa da empresa de ter um compromisso com a comunidade. Desde 2018, através do
Projeto Fundo Social, a Sicredi age junto com as
escolas incentivando a prática da educação financeira e demais projetos educacionais. Segundo
Balbinot, serão destinados cerca de R$ 100 mil à
educação de Farroupilha através de projetos cadastrados na instituição de crédito.
O mesmo valor está previsto para a segurança
pública da região, o qual foram investidores na
instalação da Polícia Rodoviária Estadual entre os
municípios de Carlos Barbosa e Garibaldi e no
repasse de outros R$ 50 mil, via Consepro à segurança dos municípios.
OS 144 ANOS DA IMIGRAÇÃO ITALIANA:
Os vereadores receberam na noite do Dia da Imigração Italiana, 20 de maio, representantes do
Grupo Folclórico Nei Tempi del Filó e do Circulo
Cultural ítalo-brasileiro que explanaram sobre o
início da imigração italiana no RS e o desenvolvimento deixado pelo imigrantes no Estado.
Com a chegada dos primeiros italianos, em 1875, a
história da imigração italiana estabeleceu-se no 4º
Distrito de Farroupilha, Nova Milano. Conforme
conta o presidente do grupo Nei Tempi del Filó, Leandro Adamatti, Com muito esforço os italianos deixaram um legado de povo trabalhador, além de sua
cultura fraternal e religiosa.

SERVIÇOS PRESTADOS PELOS CORREIOS:
Os Correios é uma das mais tradicionais empresas públicas ainda em atividade, suas funções originalmente iniciaram no Brasil em 1663, mas formalizou-se em 1969. Ao longo dos anos a estatal
necessitou modernizar-se e hoje oferece serviços
que vão além da entrega de correspondências.
65% dos serviços dos Correios englobam encomendas, divididas em PAC e Sedex; o restante divide-se
em serviços personalizados, como mala-direta e a
confecção de selos exclusivos, além da telefonia pré-paga recentemente incorporada pelos Correios.
Outra estratégia é a parceria que a agência possui
com empreendimentos de e-commerce, dada a expansão deste mercado no Brasil.

PERUCAS PARA MANTER A AUTOESTIMA:
A oncologista dra. Janaína Brollo explanou sobre
o Banco de Perucas realizado no Hospital Geral
(HG) de Caxias do Sul sob sua coordenação.
Ele é o primeiro projeto da região serrana do RS,
e consiste no empréstimo de perucas às mulheres
em tratamento oncológico cadastradas no HG. A
ação que funciona desde 2013 vai mais além, com
o apoio do grupo de voluntárias “Amigas de Peito
e Alma” (APA) o projeto possibilita a produção
de perucas por um preço abaixo do mercado, em
razão das doações de cabelos para a confecção.
Lenços e demais itens são entregues como presentes.
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Proposições aprovadas no 1º trimestre de 2019 pelos vereadores
Requerimentos
Requerimento 046/2019: sugestão Projeto de Lei que dispõe sobre a obrigatoriedade por
parte dos hospitais públicos e privados, do registro e da comunicação imediata de recémnascidos com Síndrome de Down, às Instituições, Entidades e Associações especializadas
que desenvolvem atividades com pessoas com deficiências no Município de Farroupilha
(autor: Bancada do MDB);
Requerimento 047/2019: sugestão de Projeto de Lei que Altera a Lei Municipal n.º 2.653,
de 27-11-2001 (autor: Bancada do MDB);
Requerimento 050/2019: convite para a oncologista Janaina Brollo venha explanar sobre
o 1º Projeto de Perucas da região NE do RS (autor: Fabiano Piccoli, PT);
Requerimento 052/2019: convite a Silvia Raquel Rezende da Silva, gerente da Agência de
Correios, para que venha ao Poder Legislativo Municipal, explanar sobre os trabalhos prestados na cidade de Farroupilha (autor: presidente Sandro Trevisan);
Requerimento 053/2019: convite a Amafa, para que venha a esta Casa, explanar sobre os
trabalhos realizados pela Entidade (autor: Bancada do MDB);
Requerimento 055/2019: possibilidade dos nomes de moradores da comunidade de São
Marcos, sancionados pela Lei Municipal 4.498, serem instalados como logradouros na
mesma localidade (autor: José Mario Bellaver, MDB);
Requerimento 056/2019: Instalação de container na frente da Escola Ilza Molina Martins
(autor: Tiago Ilha, PRB);
Requerimento 057/2019: Instalação de bancos nas paradas de ônibus na avenida Pedro
Grendene próximo ao clube 1º de Maio (autor: Aldir Toffanin, PDT);
Requerimento 058/2019: Patrolamento na estrada que liga o Farrapos a São Marcos (autor: José Mario Bellaver, MDB);
Requerimento 059/2019: realize limpeza do bueiro localizado na Rua Luciano Courtóis
(autor: Jonas Tomazini, MDB);
Requerimento 060/2019: convite ao Delegado da Receita Estadual de Caxias do Sul, Sr.
Magno Friedrich, para fazer apresentação sobre fluxo de geração de guias e pagamento do
ITCD (autor: Bancada do MDB);
Requerimento 061/2019: pedido a RGE de reparo nos danos ocasionados na substituição
de um poste efetivado em torno de 1 ano e 6 meses, na Rua Getulio Vargas, 236 (autor:
Fabiano Piccoli, PT);
Requerimento 062/2019: Solicita a RGE uma data para comparecimento de Audiência
Pública (autor: Tiago Ilha, PRB);
Requerimento 063/2019: sugestão de Projeto de Lei que torna obrigatória a apresentação
de exame toxicológico para as pessoas nomeadas em cargos em comissão do Poder Executivo Municipal e da Câmara de Vereadores de Farroupilha (autor: Odair Sobierai, PSB);
Requerimento 064/2019: Convite a Américo Santiabanses para que explane em Sessão
sobre a importância dos primeiros socorros (autor: Bancada do MDB);
Requerimento 065/2019: sugestão Projeto de Lei que altera a Lei Municipal 3.973 de
27/12/2013, que trata da concessão no transporte intermunicipal de estudantes, e dá outras
providências (autor: Tiago Ilha, PRB);
Requerimento 066/2019: Troca de lâmpada na Linha São José (autor, Josué Paese Filho,
PP);
Requerimento 067/2019: restauração do trator da Praça Flores da Cunha (autor: Josué
Paese Filho, PP);
Requerimento 068/2019: Roçada e a construção do passeio público em frente a Escola
Zelinda Rodolfo Pessin (autor: Josué Paese Filho, PP);
Requerimento 069/2019: manutenção da academia do Parque (autor: Josué Paese Filho,
PP);
Requerimento 070/2019: congratulações ao Polli Materiais para Construção e Decoração,
pela passagem dos seus 25 anos de fundação (autor: Odair Sobierai, PSB);
Requerimento 071/2019: congratulações a Juvelina Kurmann Bertollo, eleita Rainha Regional da Terceira Idade (autor: Alberto Maioli, Rede);
Requerimento 072/2019: congratulações em reconhecimento ao dr. João Rossler pelo lançamento do livro, “História da Medicina em Farroupilha” (autor: Alberto Maioli, Rede);
Requerimento 073/2019: manutenção bem como a devida proteção da fiação que está
exposta na Praça da Matriz (autor: Jonas Tomazini, MDB);
Requerimento 074/2019: patrolamento da estrada que liga Rio Caçador a VRS 813 passando pela Sede da Trombini (autor: Arielson Arsego, MDB);
Requerimento 076/2019: convite para a Coordenadoria da Mulher e a Rede Voluntária
Maria da Penha explanem sobre o trabalho desenvolvido em Farroupilha (autor: Fabiano
Piccoli, PT);
Requerimento 077/2019: congratulações ao novo presidente do Circulo Cultural Ítalobrasileiro, sr. Ricardo Ló (autor: Fabiano Piccoli, PT);
Requerimento 078/2019: congratulações e reconhecimento ao Resgate Voluntário de
Farroupilha, pela realização do Curso de Primeiros Socorros e Acidente Veicular (autor:
Bancada do MDB);
Requerimento 079/2019: Moção de Protesto pela redução de recursos as entidades públicas federias de educação (autor: Fabiano Piccoli, PT);
Requerimento 080/2019: Convite para que o Circulo Cultural Ítalo-brasileiro que explane
sobre os 144 anos da imigração italiana (autor: pres. Sandro Trevisan);
Requerimento 081/2019: congratulações a Escola Santa Cruz pelos 95 anos da entidade
escolar (autor: Fabiano Piccoli, PT);
Requerimento 082/2019: manutenção na travessa Alício Otavio Maioli (autor: Jonas Tomazini, MDB);
Requerimento 083/2019: convite para que o professor Darcy Loss Luzzatto explane sobre
o Projeto do talian (autor: Fabiano Piccoli, PT);
Requerimento 084/2019: licença por tempo indeterminado a partir do dia 21/05/2019
(autor: Tiago Ilha, PRB);

Requerimento 085/2019: manutenção e limpeza na passarela que liga os bairros Industrial
e Pio X (autor: Eleonora Broilo, MDB);
Requerimento 086/2019: congratulações as idealizadores da Campanha Joaninha (autor:
Bancada do MDB);
Requerimento 087/2019: congratulações a equipe da Lojas Quero-Quero pelo voluntariado desenvolvido na Casa da Criança (autor: Bancada do MDB);
Requerimento 088/2019: congratulações e reconhecimento ao GRUPO BIGFER pelos
seus 30 anos de existência (autor: Alberto Maioli, Rede);
Requerimento 089/2019: congratulações ao Diego Tormes, empossado novo presidente
do SISMUF (autores: Bancadas do MDB e PP);
Requerimento 090/2019: congratulações a Roque Alcides Colombo, empossado presidente da APONPEFAR (autor: Bancada do MDB);
Requerimento 091/2019: Congratulações a Julia de Rossi pela posse na Academia de Letras Machado de Assis, em Porto Alegre (autor: Bancada do MDB);
Requerimento 092/2019: Convite para a presidente da Associação Cultural Moinho Covolan, Carolina Czarnobai explane sobre a busca do tombamento histórico do mesmo (autor: pres. Sandro Trevisan).

Pedidos de Informação

Pedido de Informação 005/2019: informe sobre o Ponto de Táxi existente na Praça da
Matriz, na Rua Tiradentes: permissão de instalação; autorização de construção; matrícula da área da praça da matriz; Projeto aprovado da construção (autores: Bancadas do
MDB e PP);
Pedido de Informação 006/2019: cópia do documento onde conste acordo com as Escolas Municipais sobre o uso da verba do PDDE- Programa Dinheiro Direto na Escola
(autor: Bancada do MDB).

Projetos de Lei e de Resolução
Projeto de Lei 001/2019: Assegura à criança e ao adolescente cujos pais ou responsáveis sejam
pessoas com deficiência ou com idade igual ou superior a 60 (sessenta) anos a prioridade devaga em unidade da rede pública municipal de ensino mais próxima de sua residência (autor:
Tiago Ilha, PRB);
Projeto de Lei 004/2019: Dispõe sobre a extinção de cargos em comissão no Poder Legislativo
Municipal (autor: pres. Sandro Trevisan);
Projeto de Lei 005/2019: Concede Título Honorífico de Cidadão de Farroupilha ao Sr. Flavio
Boakoski (autor: Bancada do PSB);
Projeto de Lei 006/2019: Concede Título de “Cidadão Emérito de Farroupilha” ao Sr. Itacyr
Luiz Feltrin (autor: Bancada do PP e pres. Sandro Trevsian);
Projeto de Lei 009/2019: Dispõe sobre a exploração do serviço de transporte escolar de
caráter privado, e dá outras providências (autor: Executivo Municipal);
Projeto de Lei 017/2019: Autoriza a doação onerosa de imóvel, e dá outras providências
(autor: Executivo Municipal);
Projeto de Lei 018/2019: Autoriza a abertura de crédito especial (autor: Executivo Municipal);
Projeto de Lei 019/2019: Cria cargo de provimento efetivo (autor: Executivo Municipal);
Projeto de Lei 020/2019: Dispõe sobre a revisão geral anual das remunerações e subsídios dos
servidores públicos municipais, e dá outras providências (autor: Executivo Municipal);
Projeto de Lei 021/2019: Autoriza a contratação de pessoal por tempo determinado para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público (autor: Executivo Municipal);
Projeto de Lei 022/2019: Autoriza a abertura de crédito especial (autor: Executivo Municipal);
Projeto de Lei 023/2019: Altera anexo 4 da Lei Municipal 4.176, de 26/11/2015 (autor: Executivo Municipal);
Projeto de Lei 024/2019: Institui o Programa de Regularização Fiscal no Município de Farroupilha, e dá outras providências (autor: Executivo Municipal);
Projeto de Lei 025/2019: Autoriza a abertura de crédito especial (autor: Executivo Municipal);
Projeto de Lei 026/2019: Altera a Lei Municipal nº 3.079, de 22-12-2005, e revoga dispositivo
da Lei Complementar nº 14, de 23-12-2003 (autor: Executivo Municipal);
Projeto de Lei 027/2019: Autoriza a abertura de crédito especial (autor: Executivo Municipal);
Projeto de Lei 030/2019: outorga o direito de construir, através de Índices de Aproveitamento
- IA, e dá outras providências (autor: Executivo Municipal);
Projeto de Lei 031/2019: Autoriza a doação de imóvel à Universidade Federal do Rio Grande
do Sul, e dá outras providências (autor: Executivo Municipal);
Projeto de Lei 032/2019: Altera o Anexo Único da Lei Municipal nº 4.504, de 12-4-2019, e dá
outras providências (autor: Executivo Municipal);
Projeto de Lei 033/2019: Altera a Lei Municipal nº 4.176, de 26-11-2015, que instituiu o Plano
Diretor de Desenvolvimento Territorial Integrado do Município de Farroupilha – PDDTI, e dá
outras providências (autor: Executivo Municipal);
Projeto de Lei 035/2019: Autoriza a abertura de crédito especial (autor: Executivo Municipal).

https://bit.ly/2XLGnl4

