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CÂMARA DE PORTAS ABERTAS PARA A COMUNIDADE
Poder Legislativo acomodou nas Sessões Grande e Pequeno Expediente as entidades que prestaram
esclarecimentos sobre seu trabalho ou sanaram dúvidas sobre determinados serviços oferecidos ao cidadão.
Fernanda Camargo da Silva apresentou o Projeto Rede
Voluntária a qual acolhe mulheres vítimas de agressão e
desenvolve um trabalho de
psicoterapia.
Em comparação ao 1º semestre
de 2018, houve um aumento de
38%, esse ano, nas denúncias registradas da Delegacia referente
a violência doméstica. Esse número acompanha o nível nacional, mas segundo a coordenadora o aumento de boletins de
ocorrência está relacionado aos
serviços de atendimento prestado nestes casos, pois garante
mais segurança a vítima durante
o trâmite judicial.

O socorrista Américo Santebanez apresentou aos vereadores a importância de
difundir o conhecimento de
primeiros socorros entre todas as pessoas.
Santibanez é delegado regional da Oidetam, organização
capacitada em resgates aéreos, terrestres e marítimos. E,
em sua exposição o socorrista
ressaltou inúmeros casos que
ocorrem de forma imprevisível, como engasgos, taquicardias ou fraturas.
Os pesquisadores Giorgia Miazzo e Darcy Luzzatto defendem
a inserção do dialeto Talian em
sala de aula.
Para isso, os vereadores receberam de Giorgia o material do
Projeto “Scoprendo i Cantando
in Talian”, cujo propósito é estimular a cultura do Vêneto.
Segundo Giorgia, no Brasil os
italianos que emigraram para
o país se estabeleceram nas
regiões Sul, Sudeste e Centro-Oeste. Entre eles, 40% são da
região do Vêneto.
O professor apresentou a diferença nos dialetos de Vêneto, da

Lombardia e Trentino, idiomas
que acompanharam os imigrantes italianos e com o passar dos
tempos passaram a sofrer a influência do português em sua
pronúncia.
Para ascensão do dialeto, o professor propõe o retorno da língua em sala de aula durante o
primário. Sua tese utiliza como
base países europeus como Alemanha e Suíça que possuem diversas línguas oficiais e todas são
devidamente ensinadas nas escolas. Em 2014, o Governo Federal,
reconheceu o Talian como Patrimônio Cultural do Brasil.

A ativista e protetora dos animais, Arlene Lazzari apresentou casos de maus-tratos que
ocorrem na região por parte
de caçadores de javalis.
Segundo a ativista, caçadores
negligenciam a segurança de
seus cães, abatem os javalis de
forma cruel e desnecessária; e
através de grupos sociais comercializam armas de forma
irregular. Todo trabalho apresentado já é fruto de investigação da Patram (Patrulha Am- O comandante da Polícia Rodoviária Estadual (PRE) de
biental da Brigada Militar).
Farroupilha, tenente Marcelo
O Diretor de Operações do Stassak esteve apresentando a
DAER, engenheiro Sandro proposta de transferência da
Wagner Vaz dos Santos expli- sede da companhia visando
cou que há contratos de con- um local mais adequado na
serva sendo realizados nas ro- estratégia da segurança das rodovias serranas, não havendo dovias.
viabilidade financeira por par- Localizada ao lado da empresa
te do Governo Estadual para Tramontina, a sede possuirá
obras mais complexas, porém controladores de peso e um
há a possibilidade em realizar heliponto utilizado para seguparceria com os municípios.
rança e resgate.
A Associação Cultural Moinho
Covolan explica a necessidade
do tombamento histórico para
garantir a preservação e revitalização no prédio. A estrutura
física apresentada ainda conserva a base de pedras, pilares
de tijolos e vigas de madeira,
conforme aponta a arquiteta
Clarissa Zanatta. Essa estrutura
era estratégica para fornecer a
eficiência necessária no preparo
do trigo na época.

Não são apenas as paredes que
identificam o trabalho histórico
do prédio. A museóloga Julia
Jaeger identificou cerca de 130
objetos existentes no local que
possui relevância sobre o funcionamento do moinho. Atualmente o local abriga projetos
culturais que se estendem entre
workshops, shows, cafés filosóficos e exposições, e com base
no interesse do público a abertura de um museu do Moinho.

O auditor fiscal da Receita Estadual, Volni Antônio Franzoi
apresentou o modelo eletrônico adotado pelo Estado para o
pagamento do ITCD, imposto
sobre causa mortis ou doação.
Conhecido também como imposto de herança, a Receita
busca através de formulários
eletrônicos agilizar o processo de pagamentos de guias,
sendo o mesmo concluído em
até cinco dias úteis. As alíquotas são calculadas com base
no valor do terreno, podendo
atingir 6% do valor, a alíquota
máxima.
O diretor executivo Marco Aurélio Ferreira da Associação de
Hospitais Privados (Anahp)
defende a simplificação e individualização dos convênios
de Saúde. A expectativa de
vida do brasileiro supera os
70 anos, e segundo Ferreira a
aquisição de planos de saúde é
elencada como desejo prioritário pela população.
De encontro a isso, a Associação defende a revisão da tabela
de valores do SUS, pois entende que dos seis mil hospitais
no Brasil, quatro mil são privados tendo em sua maioria o
credenciamento para serviços
SUS.
Outro ponto abordado pelo
diretor executivo é absorção de
serviços públicos como Caps e
UPAs, tendo a contra partida
financeira do município visando a saúde orçamentária das
instituições de saúde.

LEGALIDADE ° IMPESSOALIDADE ° MORALIDADE ° PUBLICIDADE ° EFICIÊNCIA

O RECONHECIMENTO DA CÂMARA DE VEREADORES
AOS MÉRITOS DOS FARROUPILHENSES
AGRICULTOR
DESTAQUE
A Câmara de Vereadores condecorou o produtor
Sérgio Sachet com o Título de Agricultor Destaque
2019.
Há mais de 40 anos trabalhando na terra em que
nasceu, na Linha Vicentina, Sachet coleciona experiência no cultivo da uva, tomates, morangos e recentemente pretende expandir sua produção com figos.
Seus esforços servem de referência ao filho, Diego,
estudante de agronomia, e auxilia o pai no cultivo e
venda das frutas.
Com uma produção média de dez mil quilos de uva
orgânica, outros vinte mil de uva de mesa e mais de
13 mil pés de morango, Sachet se diferencia pela
qualidade dos produtos. Outro diferencial da família
é a possibilidade de venda direta aos consumidores
que passaram a conhecer sua propriedade que atua
também com a plasticultura (em estufas).

MÉRITO
FARROUPILHA

MÉRITO
ESPORTIVO

O ato, que ocorreu no largo Carlos Fetter, junto ao
acampamento Farrapo, os parlamentares puderam
homenagear o tradicionalista Nelson Bet com a Medalha Mérito Farroupilha.
Bet, natural de Nova Roma do Sul, deixou sua marca e experiência através da dança gaúcha nos CTGs
Chilenas de Prata e Rancho de Gaudérios, sua admiração pela cultura regional tornou-se referência
também aos filhos, que tiveram a oportunidade de
expandi-la para fora do Estado. Atualmente o homenageado é um dos organizadores dos eventos oficiais
do Rancho de Gaudérios.

O piloto de rallye Ulysses Bertholdo Filho, o Toco,
foi agraciado com o Título Mérito Esportivo 2019,
oferecido pela Câmara de Vereadores. A experiência
do homenageado junto ao automobilismo é exposta
dentro e fora das pistas.
Berthlodo Filho é piloto profissional desde 1997, e
ao longo de sua carreira colecionou títulos no rallye
nacional e internacional. Chefe de equipe da Mitsubishi Racing, o farroupilhense é recordista brasileiro

de velocidade e o único a conquistar três vezes consecutivas o campeonato brasileiro na categoria N4.
Após duas décadas dedicadas a viagens e competições, Toco planeja desenvolver uma Escola de Pilotos voltada para o rallye, com o intuito de qualificar
o esporte no país.
Segundo ele, o rallye é o segundo esporte mais difundido em países como Paraguai, Chile e Argentina, fomentando principalmente o turismo das localidades.
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DOIS PROJETOS DE LEI DE ORIGEM DO LEGISALTIVO SÃO SANCIONADOS
Uma das propostas aprovadas pela Câmara e sancionada pelo Governo partiu da Bancada do MDB.
O Projeto de Lei torna a lista de espera por exames,
consultas e cirurgias em Farroupilha mais transparente.
O PL teve como escopo a crescente demanda existente na área da saúde. Porém para garantir a privacidade do paciente, deve-se constar no processo
de divulgação apenas as iniciais do nome, data do
protocolo de entrega da documentação e a posição da mesma na fila. Caso haja uma mudança na
ordem por motivos excepcionais, a ação deve ser
justificada na publicação.
Outra proposição que partiu da Câmara de Vereadores, foi a Lei Lucas. Esta por sua vez foi sancionada pelo presidente do Legislativo, Sandro Trevisan, em um período em que assumiu o Executivo
Municipal. No ato da assinatura, todos vereadores
foram convidados para acompanhar a sanção da
Lei.
A proposição originalmente partiu do Poder Legislativo através do vereador Jonas Tomazini, porém por estar caracterizado como vício de origem,
necessitou voltar à pauta da Câmara como proposição da Administração Pública.
A Lei Lucas dispõem da obrigatoriedade de capacitação em primeiros socorros dos agentes de educação, visando a segurança da criança em casos de
emergência.
Diferentemente da proposta enviada pelo Legislativo, o atual projeto sancionado não obriga a
orientação para os estudantes.
O Projeto foi sancionado no dia 16 de julho, e deverá entrar em vigor, conforme a lei, na segunda
quinzena de outubro.

PARLAMENTO REGIONAL COBRA MELHORIAS
NA EDUCAÇÃO E SEGURANÇA

MUDANÇAS NO
CÁLCULO DO IPTU
Através da Comissão Parlamentar de Finanças e Orçamento, Câmara realizou uma Audiência Pública para
tratar de duas proposições do Governo Municipal.
As proposições dispõem da criação do IPTU Sustentável e do reajuste anual do imposto através do IGP-M.
A audiência contou com a presença do arquiteto
Pablo Uez que abordou sobre o IPTU Sustentável,
que visa estimular a construção de empreendimentos que valorizem os recursos naturais, tendo como
contra partida o incentivo fiscal por parte da Administração Pública.
Segundo Uez, poderá haver o desconto de até 15%
do imposto. Para isso, há a necessidade de que a residência possua ações referentes a captação e reutilização da água da chuva; possibilidade de geração de
energias renováveis, além da permeabilidade do solo,
bem como a arborizações adequadas. Ao todo, são
dez itens a serem implantados para obter o desconto
máximo.
Já a proposta de reajuste do imposto através do IGP-M, foi abordado pelo Secretário Municipal de Finanças, Benami Spilki, que defende a mudança no
formato de reajuste do IPTU e da taxa de lixo. Atualmente o cálculo tem como base a UMR (Unidade Municipal de Referência). Com a aprovação da
mudança para o Índice Geral de Preços de Mercado
(IGP-M), o imposto terá uma redução na distorção
inflacionária. O índice proposto é o mesmo utilizado
para a correção de contratos de aluguéis e como indexador de algumas tarifas, como a energia elétrica.
Ambos os projetos de lei, foram aprovados por unanimidade no dia 30 de julho.

Presentes na reunião com o vice governador: Gelsomir Justino Corassa (Antônio Prado), Sandro Trevisan (Farroupilha), Clarice Chiomento Minozzo (Nova Prata), Patrícia Camassolla Thomé (São Marcos) e Felipe Gremmelmaier (Caxias do Sul).

O Parlamento Regional esteve em Porto Alegre em
reunião com o vice-governador Ranolfo Vieira Junior, responsável também pela Secretaria de Segurança Pública do RS (SSP).
Conforme aponta a SSP, o Estado atua através de uma
estratégia de locação de policiais, tendo como uma
de suas metas estabelecer, no mínimo, cinco policiais em cada município. O Estado busca reforçar o
policiamento rodoviário, instalação de um Batalhão
de Choque da Serra, e novas estratégias de atuação
por parte dos Pelotões de Operações Especiais, sendo esses instruídos a agir no policiamento ordinário
também.
Cerca de dois mil novos soldados ingressarão na segurança do RS, esses por sua vez tem o mérito de escolha da cidade em que vão atuar com base em suas
avaliações no curso.

Outro encontro oportunizado pelo Parlamento Regional junto ao Governo do Estado teve como pauta
a Educação.
O diretor da Seduc, Luiz Irineu Schenkel esclarece
que atualmente há cerca de 80 mil professores em
atividade no RS para cerca de 800 mil alunos matriculados, divididos estes em cerca de duas mil escolas.
Porém segundo o diretor, há docentes atuando em
áreas administrativas das escolas, outros com licença
saúde e uma gama no processo de aposentadoria.
Para suprir a falta de professores, o Estado trabalha
em um gerenciamento desses profissionais. Estiveram juntos com Schenkel, a coordenadora adjunta
da 4ª CRE, Eunice Cioatto e o coordenador da 16ª
CRE, Leonir Rasador que reiteraram a complexidade
do remanejo por haver a necessidade de analisar os
casos de forma individual.
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Proposições aprovadas no 3º trimestre de 2019 pelos vereadores
Requerimentos
Requerimento 093/2019: Instalação de luminárias no cemitério Municipal e no cemitério Nova Vicenza (autor:
Tadeu Salib dos Santos, PP);
Requerimento 094/2019: Congratulações a empresa Malu Malhas pelos 25 anos de atuação (autor: Fabiano Piccoli, PT);
Requerimento 095/2019: Convite para o comandante do PRE de Farroupilha venha à Câmara explanar sobre a
alteração de localização do posto de policiamento (autor: Fabiano Piccoli, PT);
Requerimento 096/2019: Congratulações a nova diretoria do Lions Clube Farroupilha Imigrante (autor: Bancada
do MDB);
Requerimento 097/2019: Congratulações a nova diretoria do Lions Clube Farroupilha Centro (autor: Bancada do
MDB);
Requerimento 098/2019: Roçada em área pública nas ruas Luiz Busetti, Prefeito Schnneider, João Albino Bender e
Monsenhor Thiago Bombardelli (autor: Jonas Tomazini, MDB);
Requerimento 099/2019: Congratulações a Erik Willian do Santos pela conquista do campeonato nacional de Muay
Thai, estando apto para os jogos mundiais que ocorrerá em Bangkok em 2020 (autor: Sedinei Catafesta, PSD);
Requerimento 100/2019: Sugestão de Projeto de Lei que dispõe sobre a concessão de auxílio financeiro aos atletas
amadores que representem o Município de Farroupilha em competições esportivas, e dá outras providências (autor:
Sedinei Catafesta, PSD);
Requerimento 101/2019: Sugestão de Projeto de Lei que dispõe sobre a doação e reutilização de gêneros alimentícios e de sobras de alimentos no município de Farroupilha (autor: Thiago Brunet, PDT);
Requerimento 102/2019: Sugestão de Projeto de Lei que estabelece a obrigatoriedade de manutenção e conservação
de marquises e sacadas sobre o passeio público no Município de Farroupilha (autor: Deivid Argenta, PDT);
Requerimento 103/2019: Congratulações a Jenimer Malhas pelos 33 anos de atividades (autor: Deivid Argenta,
PDT);
Requerimento 104/2019: Congratulações a Sacola da Vida pelos 25 anos de atividades (autor: Deivid Argenta,
PDT);
Requerimento 105/2019: Congratulações a posse da nova diretoria do Rotary Club Farroupilha (autor: Bancada
do MDB);
Requerimento 106/2019: Congratulações a Tremarim Movéis pelos 40 anos de atividade (autor: Alberto Maioli,
Rede);
Requerimento 107/2019: Sugestão de projeto de lei que altera a Lei Municipal nº 3.973, de 27-12-2013.Dispõe sobre
a concessão de subsídio no transporte intermunicipal de estudantes, e dá outras providências (autor: Bancada do
MDB);
Requerimento 108/2019: Limpeza no passeio público da Carlos Egger esquina com a Cristóvão Farias de Lima
(Josué Paese Filho, PP);
Requerimento 109/2019: Congratulações a Sociedade Esportiva Recreativa e Cultural BrasilSER Brasil pelo retorno
à Divisão de Acesso do Campeonato Gaúcho de Futebol (autor: Bancada do MDB);
Requerimento 111/2019: Congratulações a Iasmin de Lima de Oliveira e Pedro Thomaz Conzatti Martins pelas
conquista da medalha de ouro na 14ª Olimpíada de Matemática das Escolas Públicas (autor: Bancada do MDB);
Requerimento 112/2019: Congratulações ao atleta Henrique Paese Rattis, que ficou entre os quatro melhores do
Brasil na terceira etapa do campeonato brasileiro de Padel, na categoria 12 anos (autor: Bancada do PP);
Requerimento 113/2019: Instalação de iluminação pública na av. Armando Antonello entre a rua Papa João XXIII
e cel. Pena de Moraes (autor: Jonas Tomazini, MDB);
Requerimento 114/2019: Manutenção e reparos nos brinquedos existentes na praça matriz (autor: Jonas Tomazini, MDB);
Requerimento 115/2019: Convite para a Coordenadora do Projeto ENG. Solidária, da UCS, para que explane sobre
o assunto da ONG que tem como objetivo gerar renda para atendimento de ONGs de proteção animal e protetores
independentes (autor: Sedinei Catafesta, PSD);
Requerimento 116/2019: Congratulações a empresa Basso Vinhos e Espumantes, produtora do Espumante Moscatel Monte Paschoal pela conquista Medalha de Ouro, na 19ª Edição do Muscats Du Monde na França – Edição 2019
(autor: Fabiano Piccoli, PT);
Requerimento 117/2019: licença pelo período de três dias(03), a partir do dia 29 de julho de 2019, para desempenhar o cargo de Prefeito Municipal (autor: pres. Sandro Trevisan).
Requerimento 118/2019: Convite a dra. Giorgia Miazzo para explanar sobre a cultura latino americana, em especial
o “talian” (autor: Fabiano Piccoli, PT);
Requerimento 119/2019: Reparos na rua Seberi esquina com Antonio Grendene (autor: Tadeu Salib dos Santos,
PP);
Requerimento 120/2019: Instalação de proteção metálica no perímetro do KM 119 da RST 453, em frente à Escola
Municipal de Ensino Fundamental Carlos Fetter (autor: Sedinei Catafesta, PSD);
Requerimento 121/2019: Solicita a PRE as velocidades máximas permitidas na: RS 122 entre o limite de Farroupilha e São Vendelino até o trevo da Tramontina, e; RSC 453 entre o limite do município com Bento Gonçalves até o
viaduto torto (autor: Fabiano Piccoli, PT);
Requerimento 122/2019: Congratulações a Debora Cristina Tobias pelo título Nova Garota Destaque RS 2019 (autor: bancada do MDB);
Requerimento 123/2019: Convite ao Secretário de Municipal do Meio Ambiente Tiago Ilha para explane sobre a
geolocalização dos containers, bem como as perspectivas de expansão na área urbana (autor: Fabiano Piccoli, PT);
Requerimento 124/2019: Moção de Apoio ao SSP para a instalação de uma Delegacia Regional de Proteção ao
Idoso (autor: Fabiano Piccoli, PT);
Requerimento 125/2019: Manutenção nos dutos da Barão do Rio Branco (autor: Léo Guth, PRB);
Requerimento 127/2019: sugestão de Projeto de Lei que Institui a política de transparência na cobrança do Imposto
Sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana (IPTU) e dá outras providências no Município de Farroupilha
(autores: pres. Sandro Trevisan, PSB e Deivid Argenta, PDT);
Requerimento 128/2019: Convite para a Corsan explanar sobre as obras em andamento, assim como as demais
previstas para nosso Município (autor: Odair Sobierai, PSB);
Requerimento 129/2019: Congratulações a Máquinas Sazi pela passagem de seus 35 anos de atividade empresarial
(autor: Fabiano Piccoli, PT);
Requerimento 130/2019: Congratulações a Escola Vivian Maggioni pelos 40 anos de atividade (autor: Bancada
do MDB);
Requerimento 132/2019: Solicitação de instalação de uma Sinaleira na esquina das ruas Marechal Deodoro da
Fonseca com a Rua 3 de Outubro (autor: Sedinei Catafesta, PSD);
Requerimento 133/2019: Convite a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social e Habitação para explanar
sobre ações desenvolvidas na pasta em prol da habitação (autor: Sedinei Catafesta, PSD);
Requerimento 134/2019: Congratulações a Empresa Marcopolo pelos 70 anos de atividades (autor: Sedinei Catafesta, PSD);
Requerimento 135/2019: Solicitação de limpeza e roçada da área próxima ao residencial Morada do Sol (autor:
Arielson Arsego, MDB);
Requerimento 136/2019: Convite para DAER explanar sobre a previsão de obras nas rodovias que margeiam Farroupilha. (autores: Bancadas do MDB e PP);
Requerimento 137/2019: congratulações a LF Transportes na pessoa do Presidente Sr. Flávio Zan, pelo reconhecimento dos clientes como TOP DO TRANSPORTE 2.019, na especialidade Móveis (autor: Odair Sobierai, PSB);
Requerimento 138/2019: congratulações e reconhecimento a SOPRANO, na pessoa do CEO da empresa, Senhor
Paulo Gehlen, pelos seus 65 anos de existência (autor: Alberto Maioli, Rede);
Requerimento 141/2019: SPL dispõe sobre as normas relativas a livre iniciativa e ao livre exercício de atividade
econômica e a disposições sobre a atuação do Município de Farroupilha como agente normativo e regulador, e dá
outras providências (autor: Tadeu Salib dos Santos, PP);
Requerimento 142/2019: Manutenção da Estrada que liga a Sede Campestre do Santa Rita com a RSC 453 (autor:
José Mario Bellaver, MDB);

Requerimento 143/2019: Construção do passeio público (junto com os moradores) na Júlio de Castilhos, entre a
Angelo Bartelle e RSC 453 (autor: José Mario Bellaver, MDB);
Requerimento 144/2019: Sugestão ao Executivo, de repasse ao Mocovi, os valores economizados pela Bancada do
PSB no Legislativo Municipal (autor: Odair Sobierai, PSB);
Requerimento 145/2019: Congratulações ao Corpo de Bombeiros pelo trabalho realizado no salvamento de um
bebê (autor: Bancada do MDB);
Requerimento 146/2019: Convite à Voluntárias da Saúde explanar em sessão sobre o trabalho realizado pela entidade (autor: Bancada do PP);
Requerimento 147/2019: Instalação de eco-pontos em repartições públicas do município, viabilizando campanhas
de recolhimento de tampas e lacres plásticos (autor: Sedinei Catafesta, PSD);
Requerimento 149/2019: Congratulações à Rádio Spaço FM pelos 30 anos de atividades (autor: Bancada do PP);
Requerimento 150/2019: Congratulações ao Jornal O Farroupilha pelos 38 anos de atividades (autor: Bancada do
MDB);
Requerimento 151/2019: Congratulações à Escola Santa Cruz pelo desempenho obtido no Ideb (autor: Bancada
do MDB).
Requerimento 152/2019: Congratulações a Lojas Colombo pelos 60 anos de atividades (Bancada do PP);
Requerimento 154/2019: Congratulações às Vinícolas premiadas na 14ª Seleção de Vinhos de Farroupilha (autor:
Sedinei Catafesta, PSD);
Requerimento 155/2019: Melhorias no passeio público da Papa João XXIII (autor: Sedinei Catafesta, PSD);
Requerimento 156/2019: Melhorias na rua Lucindo Lodi (autor: Jonas Tomazini, MDB);
Requerimento 158/2019: Solicitar ao DAER levantamento de velocidades praticadas nas rodovias 122 e 453 junto
a Farroupilha, juntamente com um estudo de padronização dos limites de velocidade desse perímetro (autor: Fabiano Piccoli, PT);
Requerimento 159/2019: Solicita a criação de uma vaga para idosos na cel Pena de Moraes, próximo a rua Julio de
Castilhos (autor: José Mario Bellaver, MDB);
Requerimento 160/2019: Pintura e sinalização dos quebra-molas instalados na cidade (autor: José Mario Bellaver,
MDB);
Requerimento 161/2019: Estudo para instalação de redutores de velocidade na Rua Machadinho, entroncamento
com a Flores da Cunha (autor: Sedinei Catafesta, PSD);
Requerimento 162/2019: Instalação de bancos na Praça da Bandeira (autor: Sedinei Catafesta, PSD);
Requerimento 164/2019: Congratulações ao empresário Fabiano Feltrin por ter sido indicado administrador do
ano pela Aannergs (autor: Bancada do PP);
Requerimento 165/2019: Estudo para instalação de redutores de velocidade na rua Monsenhor Tiago Bombardelli,
entre a Maria Zanella e Luis Buseti; e na rua Paulo Broilo, entre a Arcangelo Chiele e 14 de julho (autor: Jonas Tomazini, MDB).

Pedidos de Informação

Pedido de Informação 007/2019: Encaminhe quais eram as rodovias estaduais que tornaram-se municipais
nos últimos 20 anos (autor: Tadeu Salib dos Santos, PP);
Pedido de informação 008/2019: Informe a quantidade de contêineres destinados a coleta de resíduos,
adquiridos nos anos de 2017, 2018 e 2019 bem como cópia das notas fiscais e valores pagos (autor: Bancada
do MDB);
Pedido de Informação 009/2019: Apresentação de documentos referentes a venda da Câmara Frigorífica
Municipal (autor: Sedinei Catafesta, PSD);
Pedido de Informação 010/2019: Informe quando será implantado o sentido único da Rua Barão do Rio
Branco (autor: Sedinei Catafesta, PSD);
Pedido de Informação 011/2019: Valores em relação ao 1ª inter-regional do Enart (autor: Bancada do
MDB).

Projetos de Lei e de Resolução
Projeto de Lei 007/2019: Obriga o Poder Executivo Municipal a divulgar a lista de espera em consultas,
exames médicos e procedimentos cirúrgicos, e dá outras providências (autores: Bancada do MDB e PP);
Projeto de Lei 008/2019: Concede o Título Mérito Esportivo do Ano ao Sr. Ulysses Bertholdo Filho (autor: Legislativo Municipal);
Projeto de Lei 009/2019: Dispõe sobre a extinção de cargo em comissão no Poder Legislativo Municipal
(autor: pres. Sandro Trevisan);
Projeto de Lei 010/2019: Concede Certificado Mérito Voluntário ao Sr. Pablo Barretti (autor: pres. Sandro Trevisan);
Projeto de Lei 028/2019: Torna obrigatória a orientação em noções básicas de primeiros socorros de
professores e funcionários de estabelecimentos de ensino públicos e privados de educação básica e de
estabelecimentos de recreação infantil (autor: Executivo Municipal);
Projeto de Lei 034/2019: Dispõe sobre a política de incentivo ao desenvolvimento econômico do Município de Farroupilha e o Programa Municipal de Diversificação da Matriz Produtiva – DIVERSIFICAR, e
dá outras providências (autor: Executivo Municipal);
Projeto de Lei 036/2019: Institui o Programa IPTU Sustentável no Município de Farroupilha, e dá outras
providências (autor: Executivo Municipal);
Projeto de Lei 037/2019: Altera as Leis Municipais nº 4.283 e nº 4.284, ambas de 15-12-2016, e dá outras
providências (autor: Executivo Municipal);
Projeto de Lei 038/2019: Autoriza a inclusão do Município de Farroupilha na Região Metropolitana da
Serra Gaúcha (autor: Executivo Municipal).
Projeto de Lei 039/2019: Altera a Lei Municipal nº 4.428, de 28-6-2018 (autor: Executivo Municipal).
Projeto de Lei 040/2019: Institui o Projeto Turismo Educativo e dá outras providências (autor: Executivo Municipal).
Projeto de Lei 041/2019: Autoriza a contratação de pessoal por tempo determinado para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público, e dá outras providências (autor: Executivo Municipal).
Projeto de Lei 043/2019: Autoriza o Poder Executivo Municipal a suportar despesas com transporte
rodoviário de alunos do IFRS – Campus Farroupilha (autor: Executivo Municipal).
Projeto de Lei 044/2019: Dispõe sobre o Plano Municipal da Juventude de Farroupilha – PMJ, e dá outras
providências (autor: Executivo Municipal);
Projeto de Lei 045/2019: Autoriza o Município de Farroupilha a retirar-se do Consórcio Intermunicipal
da Serra Gaúcha – CISGA e dá outras providências (autor: Executivo Municipal);
Projeto de Lei 046/2019: Altera o Anexo Único da Lei Municipal nº 4.504, de 12-4-2019, e dá outras
providências (autor: Executivo Municipal);
Projeto de Lei 048/2019: Cria cargos de provimento efetivo (Autor: Executivo Municipal);
Projeto de Lei 049/2019: Acresce § 4.º ao art. 1.º da Lei Municipal n.º 2.582, de 17-04-2001 (autor: Executivo Municipal);
Projeto de Lei 051/2019: Altera as Leis Municipais nº 2.272, de 11-6-1996; nº 4.311, de 24-3-2017, e nº
4.351, de 28-9-2017 (autor: Executivo Municipal);
Projeto de Lei 052/2019: Autoriza a abertura de crédito especial (autor: Executivo Municipal);
Projeto de Lei 054/2019: Institui e inclui no Calendário Oficial de Eventos do Município o campeonato
municipal Citadino de Futsal (autor: Executivo Municipal).
Projeto de Lei 056/2019: Autoriza o Poder Executivo Municipal a celebrar convênio de intercâmbio –
gemellaggio (Geminação) com a cidade de Cadaval em Portugal. (autor: Executivo Municipal).
Projeto de Lei 057/2019: Autoriza a contratação de pessoal por tempo determinado para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público (autor: Executivo Municipal).
Projeto de Lei 058/2019: Desafeta bem público municipal (autor: Executivo Municipal).

