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Câmara Municipal em 2019 será presidida pelo 
vereador Sandro Trevisan

A última sessão do ano de 2018 foi marca-
da pela eleição da mesa diretoria da gestão 
de 2019 do Poder Legislativo Municipal. 
Vereadores apresentaram duas chapas , e 
lideradas pelo vereador Sandro Trevisan, a 
chapa 01 foi eleita por oito votos a cinco.
Constituída pelos vereadores Sandro Trevi-
san (presidente), Renata Trubian (1ª Vice), 
Fabiano Piccoli (2º vice), Raul Herpich (1º 
secretário) e Aldir Toffanin (2º secretário), 
a chapa concorreu com os vereadores da 

Acesse https://bit.ly/2LFxTUk 
para mais informações.

Da esq. para dir: Aldir Toffanin, Renata Trubian, Sandro Trevisan, Raul Herpich e Fabiano Piccoli

Bancada do MDB, liderados pelo parla-
mentar Jorge Cenci.
A votação ocorreu de forma aberta e houve a 
abstenção dos vereadores da Bancada do PP. 
Em seu discurso, Trevisan frisou a coerên-
cia e imparcialidade como diretrizes de sua 
gestão. Para 2019 a mesa diretora pretende 
dar continuidade aos projetos já realizados 
pelo Legislativo, principalmente os que al-
mejam ações educacionais e de aproxima-
ção com a comunidade.

Câmara ofereceu em 2018 um evento a cada dois dias
Ao longo do ano a Câmara  de Farroupilha 
realizou 94 sessões, oito eventos, e cedeu a 
Casa para entidades 78 vezes. 
A média de ocupação foi de um evento a cada 
dois dias, tornando o saldo positivo segundo 
análise do vereador presidente Thiago Brunet 
na coletiva de apresentação das ações de tra-
balho do Legislativo.
Outro ponto positivo apresentado é a devo-
lução de cerca de R$ 300 mil reais aos cofres 
públicos, oriundos de uma série de econo-
mias realizadas pelo Legislativo, entre elas, 
destaca-se a mudança do novo regramento de 
Diárias parlamentares (Lei Municipal 4.456), 
aprovada por todos vereadores.

Confira o quadro geral 
do trabalho parlamentar de 2018:

Quadro Geral do Trabalho 
Parlamentar da Gestão 2018:

Criação de Frentes Parlamentares: 02

Sessões Ordinárias: 82

Sessões Extraordinárias: 01

Sessões Solenes: 11

Eventos promovidos pela Casa: 08

Manifestos Populares: 09

Cedências da Casa: 78

Projetos do Executivo (aprovados): 
86

Projetos do Legislativo (aprovados): 
11

Requerimentos (aprovados): 175

Acesse  https://bit.ly/2ExHTxq 
para mais informações.
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O Manifesto Popular reuniu ao longo de suas nove edições cerca de 400 pessoas que reividicaram o apoio parlamentar para melhorias de suas comunidades

https://bit.ly/2GNYSyj

Vereadores realizaram sessões em Monte Bérico, 
São José e Industrial através do Manifesto Popular

Foi realizada em outubro, a 7ª edição do Ma-
nifesto Popular na comunidade de Monte Bé-
rico – 3º Distrito. O Projeto reuniu um públi-
co de 60 pessoas. 
Através de três representantes: Viviane Dal-
zochio Rostirolla, Jamil Fior Campos e Volnei 
Arsego, a comunidade pede melhorias na pa-
vimentação, iluminação pública, incentivos 
para a agricultura e melhor sinal telefônico. 
Porém a urgência está na troca do reservató-
rio de água que abastece a comunidade.
Já em novembro a Sessão retornou à área ur-
bana da cidade. O Manifesto Popular ocor-
reu no bairro São José. Nesta edição, repre-

sentados pelos moradores Sandra Almeida, 
Gilmar Mantovani, Loiva de Bona e Jorge 
Varela, a comunidade reivindica o apoio dos 
parlamentares em 12 pontos, entre eles, o as-
faltamento da Alexandre Bartelle, principal 
rua de acesso ao bairro; ponto de coleta de 
entulhos e melhorias na Escola, ruas e par-
ques para esporte e lazer.
Em dezembro, a última Sessão Ordinária 
Grande e Pequeno Expediente também foi a 
última participação da comunidade através 
do Manifesto Popular de 2018. Vereadores 
estiveram realizando o ato no salão da comu-
nidade do bairro Industrial.

Com um público de 30 pessoas, o presidente 
do bairro, Leonir Kosvoski apresentou uma 
série de condições a serem melhoradas pelo 
Poder Executivo na comunidade. Entre os 
itens apresentados, a Associação do Bairro 
solicita mais iluminação pública, assim como 
a troca dos postes de luz instalados. Kosvoski 
alerta para esgotos a céu aberto e a falta de 
calçada na rua Porto Alegre, principal via do 
bairro.
Todas reivindicações foram colhidas e apre-
sentadas aos setores competentes dos Execu-
tivos Municipal, Estadual, Corsan entre ou-
tros.

Título Professoras Destaques 2018

Da esq. para dir: professoras Alice, Ágata, Délma e Márcia

Alice Ramona Barili, representando a escola Nova Sardenha apresentou o 
projeto “Educação para a Cidadania”, voltado para os 7º e 8º anos. O traba-
lho consiste na formação política e cidadã dos estudantes, ampliando seu 
protagonismo na comunidade.

Ágata Jenifer Fochesato Gonçalves, representando a escola infantil Tapete 
Mágico apresentou o projeto “Compartilhar é Bem Melhor”, voltado para 
crianças de 2 a 3 anos. Neste trabalho, a pedagoga abordou a ação de com-
partilhar objetos entre os colegas evitando assim a individualização.

Délma Tânia Bertholdo, representando o Instituto Federal, campus Far-
roupilha apresentou o projeto “Meninas nas Ciências” voltado para o 9º 
ano. A proposição visa o incentivo da mulher na ciência.

Márcia Inês Berti Georg, representando o colégio Farroupilha apre-
sentou o projeto “Sarau Literário do Colégio Estadual Farroupilha”, 
voltado para estudantes do ensino médio. Tradicional, com inúmeras 
edições anuais, este último Sarau abordou o tema “Mãe”.
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A cultura expressada no Corpo, na Voz e 
no Coração dos artistas farroupilhenses
A Câmara Municipal em Sessão Solene concedeu a 
três personalidades do município o Certificado Des-
taque Cultural 2018. 
Os homenageados foram escolhidos por um colegiado 
composto por membros da Comissão Parlamentar de 
Educação, Conselho Municipal de Cultura e Secreta-

Grupo Fêmina: Sob a direção de Fabiana 
Corá, são dezenas as bailarinas que integram 
o tradicional Grupo de dança do município. 
A Fêmina alcançou em 2017 o feito de apre-
sentarem-se na Disney, EUA.

Nei Tempi del Filó: Com canções, trajes e 
gastronomia típica dos italianos o grupo é re-
conhecido por manter viva esta tradição en-
tretendo os turistas e repassando esta cultura 
para as futuras gerações. 

Leandro Ávila e Família: Ligados ao Santuário 
de Caravaggio, a família canta nas liturgias du-
rante a semana no Santuário. Em 2013, Leandro 
apresentou-se na Jornada Mundial da Juventude, 
evento que teve a presença do Papa Francisco.

Méritos ao voluntário 
Jorge Paulo Bonalume
Jorge Paulo Bonalume recebe o 
primeiro Certificado Mérito Vo-
luntário de Farroupilha. Bonalume 
foi agraciado, principalmente por 
sua contribuição junto ao Grupo 
de apoio a adoção DNA da Alma.
A entidade estimula a adoção tar-
dia, e sob sua presidência desde 
2012, o DNA tornou-se referên-
cia no Brasil em quesitos como 
agilidade e profissionalismo no 

assunto.
Ao ser certificado, o homenage-
ado dividiu o reconhecimento 
com todos membros do grupo 
de adoção, em especial, as fun-
dadoras, Rejane Comin e Vanusa 
Tavares. Agradeceu todas enti-
dades sempre dispostas a apoiar 
o DNA da Alma, além de enalte-
cer a importância da família em 
sua vida.

A Constituição Cidadã de 88
Em Painel alusivo aos 30 anos da 
Constituição Federal, promovido 
pelo Poder Legislativo, professor 
e doutor em Comunicação, Luiz 
Artur Ferraretto explanou sobre 
as responsabilidades do cidadão 
para com a sociedade ao longo 
dessas três décadas.
Ferraretto enfatizou o direito a 
dignidade da pessoa humana, 
explícito logo no primeiro artigo 
da Constituição de 88. Segundo 
o professor, a Constituição foi 
construída priorizando o bem-
-estar da população, e através 
dela nasceram códigos como de 
defesa do consumidor, do idoso, 
da criança e do adolescente, en-
tre outros.
No ato, o Legislativo Municipal 
inaugurou o espaço destinado 
à reuniões, e com a aprovação 
de todos vereadores, nomeou-
-se como Sala da Democracia: 
Ulysses João Castagna. Uma ho-
menagem ao primeiro presiden-
te da Casa Legislativa, de 1936, 
porém em razão da instalação do 
Estado Novo no Brasil, não pôde 
finalizar seu mandato.

Use o QR code para mais 
informações.

ria de Turismo de Farroupilha.
O Título premia os esforços de artistas farroupilhen-
ses que alcançaram relevantes atuações artísticas. 
Este ano os escolhidos foram: o Grupo Fêmina, repre-
sentando a dança; Leandro Ávila e Família, na música 
e o Nei Tempi del Filó, na categoria folclore.

https://bit.ly/2Ebz7oF

https://bit.ly/2BzuGC6

https://bit.ly/2r0ich1



Requerimento 120/2018: Congratulações aos pilotos Marcos Benvenutti e Gabriel Bellaver, que sagraram-se campeões 
brasileiros de Enduro na cidade de Patos de Minas/MG (autor: José Mario Bellaver, MDB); 
Requerimento 121/2018: Congratulações ao atleta Leandro Barbosa, pela conquista do Cinturão de Kickboxing no 
maior evento da categoria no RS (autor: Bancada do MDB); 
Requerimento 122/2018: Realize colocação de container de coleta de resíduos na Rua Carlos Maggioni, nº 22 no bairro 
São Luiz (autor: Bancada do MDB);
Requerimento 123/2018: Moção de apoio aos Empregados e Aposentados da Empresa Brasileira de Correios e Telé-
grafos (autor: Josué Paese Filho, PP); 
Requerimento 124/2018: Congratulações aos candidatos a deputados estaduais Alberto Maioli pela Rede Sustentabili-
dade, Álvaro Boéssio pelo MDB, Francis Somensi pelo PRB, Monica Agazzi pelo PSD, Raul Herpich pleo PDT e Sandra 
Turcatto Piccolo pelo PSD. (autora: Renata Trubian, Rede);
Requerimento 125/2018: Possibilidade de instalar um quebra molas na localidade de Vila Rica 3º Distrito, mais preci-
samente em frente à moradia do Sr. Danilo Chermer (autor: Josué Paese Filho, PP);
Requerimento 126/2018: Realize manutenção da estrada próxima ao Salão do Farrapos (autor: Jonas Tomazini, 
MDB);
Requerimento 127/2018: Realize a troca de lâmpada na Rua Treviso, nº 214 (autor: Jonas Tomazini, MDB);
Requerimento 128/2018: Congratulações a Rainha Juvelina Kurmann Bertollo, Primeira Princesa, Denir Leal Picollo, 
Segunda Princesa, Edite Feltrin, e o Rei Volmi Liberato Grasseli, pela participação premiação recebida no Baile de esco-
lha do Rei e Rainha do Centro de Convivência Idosos São José. (autora: Renata Trubian, Rede);
Requerimento 129/2018: Congratulações a Rafael Colombo, pela conquista da Medalha de Ouro na Master A-2, no 
Pan-Americano de DownHill na Colômbia (autora: Renata Trubian, Rede);
Requerimento 130/2018: Estudos de viabilidade para a inclusão do município no aplicativo DIGIPARE, ferramenta 
que possibilita o pagamento do valor de estacionamento rotativo via aparelho celular (autora: Renata Trubian, Rede). 
Requerimento 131/2018: Congratulações ao farroupilhense César Dalzochio pela participação na 7ª edição do Curso 
de Resgate em Minério Subterrâneo Internacional no Chile (autora: Renata Trubian, Rede); 
Requerimento 132/2018: Congratulações para Academia Sul Jiu-Jitsu pelos grandes resultados obtidos no Campeona-
to Sul Brasileiro de Jiu-Jitsu (autor: Bancada do MDB);
Requerimento 133/2018: Reposição de containers de coleta de lixo na Rua Júlio de Castilhos entre a Rua Independên-
cia e Rua Treze de Maio (autor: Arielson Arsego, MDB); 
Requerimento 134/2018: Limpeza, poda, conservação e iluminação na Praça Flores da Cunha (autor: Jonas Tomazini, 
MDB);
Requerimento 135/2018: Realize a manutenção assim como a colocação de tubulação do esgoto pluvial na Rua Vacylly 
Brambilla (autor: Arielson Arsego, MDB);
Requerimento 136/2018: Criação da Frente Parlamentar em Defesa da produção local do Kiwi (autor: Bancada do 
PSB);
Requerimento 137/2018: Congratulações a Associação Faz Bem pelo sucesso no evento 18º Jantar do Peixe (autora: 
Renata Trubian, Rede);
Requerimento 139/2018: Convite para César Dalzochio, bombeiro voluntário para explanar sobre a sua participação e 
experiência como representante do RS no curso de Resgate em Minério Subterrâneo no Chile (autora: Renata Trubian, 
Rede);
Requerimento 140/2018: Estudo de viabilidade de implantação de Sistema Binário nas ruas do bairro Cinquentenário 
(autora: Renata Trubian, Rede);
Requerimento 141/2018: Congratulações ao Instituto Cultural dos Pequenos Cantores de Farroupilha “VIII Festival de 
Coros Encanto de Farroupilha” (autora: Renata Trubian, Rede);
Requerimento 142/2018: Congratulações e reconhecimento a Campeã Gaúcha na Copa de Hipismo, Valéria Bazzo 
Flach pela conquista da medalha de ouro na Hípica Santa Thereza em Viamão (autora: Renata Trubian, Rede); 
Requerimento 143/2018: Sugestão para que seja incluído no edital a ampliação da área de cobertura no Município a 
qual a coleta é feita por containers, que são modelo ao país, escalonando esta ampliação para chegar a 100% da cidade 
até o final do contrato a ser firmado (autor: Fabiano Piccoli, PT);
Requerimento 144/2018: Congratulações para a menina Ana Laura Cousseau Barbosa, pela conquista do título de 
Mini Miss Brasil Beleza Facial 2018 (autores: Fabiano Piccoli, PT e Eleonora Broilo, MDB); 
Requerimento 145/2018: Convite ao Sr. Antonio Carlos Ruschel para explanar sobre o Livro Ruas de Farroupilha 
(autor: Bancada MDB); 
Requerimento 146/2018: Congratulações ao Padre Fábio Thomas Piazza, pela passagem de seu aniversário comemo-
rando 100 anos de vida (autor: Fabiano Piccoli, PT); 
Requerimento 147/2018: Congratulações a empresa Barffab Indústria Comércio Importação e Exportação de Equipa-
mentos Hospitalares Ltda pela passagem de 20 anos (autor: Fabiano Piccoli, PT); 
Requerimento 148/2018: Analisar a possibilidade de colocar coletores de lixo instalados nas bocas de lobos (autores: 
Fabiano Piccoli, PT e Renata Trubian, Rede); 
Requerimento 150/2018: Cooperativas Habitacionais associadas à OCERGS, manifestem-se a cerca do projeto 
073/2018, que tratam sobre a regulamentação de tamanho de terreno (autores: Bancadas do PP e MDB); 
Requerimento 151/2018: Manutenção (patrolamento e cascalhamento) na estrada da Sertorina até a saída para Vila 
Rica (Autor: José Mario Bellaver, MDB);
Requerimento 152/2018: Congratulações as empresas Grendene, Colombo e Crediare por estarem presentes no 
ranking das 500 Maiores do Sul (autor: Raul Herpich, PDT); 
Requerimento 153/2018: Congratulações ao Grupo Bigfer pelo recebimento do “Prêmio de Sustentabilidade para For-
necedores da Whirlpool Corporation” (autora: Renata Trubian, Rede); 
Requerimento 154/2018: Congratulações ao Capitulo Farroupilha 967, na pessoa do Sr. Marcio Renan Pante Rissi Pre-
sidente do Conselho Consultivo, pela conquista do “1º LUGAR” no “Desafio DeMolay 2018” (autor: Bancada do PP); 
Requerimento 155/2018: Realize manutenção das estradas das comunidades de Linha 30, Linha 47 e Linha Amadeo 
(autor: José Mario Bellaver, MDB); 
Requerimento 157/2018: Sugestão de Projeto de Lei que altera a Lei Municipal n°. 1.007, de 09-12-1974 – Código 
Tributário Municipal (autor: Bancada do MDB);
Requerimento 158/2018: Sugestão de Projeto de Lei que Inclui o Capítulo IVA, denominado DAS ESCOLAS, com os 
arts. 119A e 119B, na Lei nº 4.192, de 9 de dezembro de 2015, que é o Código de Posturas de Farroupilha, para que as 
escolas, com sede no Município, realizem treinamento para alunos e para profissionais de seu quadro, com o objetivo 
de prestar atendimento em primeiros socorros (autor: Bancada do MDB); 
Requerimento 159/2018: Sugestão de Projeto de Lei que Institui o Programa Municipal de Educação Fiscal no Muni-
cípio de Farroupilha, e dá outras providências (autor: Bancada do MDB); 
Requerimento 160/2018: Sugestão de Projeto de Lei que Inclui nos currículos escolares municipais o tema do empre-
endedorismo (autor: Bancada do MDB); 
Requerimento 161/2018: Congratulações para os proprietários do novo hotel que será inaugurado neste mês de no-
vembro em Farroupilha, trata-se de uma unidade do Hotel Holiday Inn Express (autor: Fabiano Piccoli, PT); 
Requerimento 162/2018: Congratulações aos proprietários do Bistrô Atonielle que inaugurará neste mês de novembro 
seu espaço junto ao Hotel Holiday Inn Express Farroupilha (autor: Fabiano Piccoli, PT); 
Requerimento 163/2018: Congratulações aos proprietários da Casa Perlage que inaugurará neste mês de novembro o 
espaço junto ao Hotel Holiday Inn Express Farroupilha (autor: Fabiano Piccoli, PT); 
Requerimento 164/2018: Cria a Frente Parlamentar de Apoio a Reciclagem (autor: Tiago Ilha, PRB); 
Requerimento 165/2018: Solicita a recolocação da Placa indicativa ao ponto turístico Casa de Bona na RS 448, em 
linha Jansen (autor: Jonas Tomazini, MDB);
Requerimento 166/2018: Reiterando a solicitação contida no Requerimento de nº 157/2017 (autor: Renata Trubian, 
Rede); 
Requerimento 167/2018: Estudo de demarcação dos locais de instalação e permanência dos containers de recolhimen-
to de lixo, viabilizando formas de contenção nos mesmos para evitar que os munícipes troquem de lugar e até mesmo 
evitar o deslocamento dos mesmos por imprevistos (autora: Renata Trubian, Rede); 
Requerimento 168/2018: Congratulações a empresa Silvestrin Frutas pelo primeiro lugar na categoria “Melhor forne-
cedor de frutas e verduras” no Prêmio Carrinho Agas (autor: Raul Herpich, PDT); 
Requerimento 169/2018: Congratulações a empresa Carrer Alimentos pelo primeiro lugar na categoria “Melhor for-
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Pedido de Informação 012/2018: Prestação de contas da Fenakiwi 2017 e Expo Farroupilha 2018 (autor: 
Bancada do MDB);
Pedido de Informação 013/2018: Despesas do Evento 84 anos de Farroupilha, realizado em 11/12/2018 
(autor: Bancada do MDB);

Proposições aprovadas no 2º trimestre de 2018 pelos vereadores

Projeto de Lei 003/2018: Dispõe sobre pagamento de diárias aos Vereadores e servidores do Poder Legislativo Mu-
nicipal de Farroupilha, e dá outras providências (autor: Legislativo);
Projeto de Lei 008/2018: Altera a Lei Municipal nº 4.144 de 2015 – Código de Edificações do Município de Farrou-
pilha e dá outras providências (autor: Legislativo);
Projeto de Lei 009/2018: Altera a Lei Orgânica do Município de Farroupilha (autor: Legislativo);
Projeto de Lei 010/2018: Dispõe sobre, instituir o Dia Municipal de Ação de Graças e dá outras providências (autor: 
Legislativo);
Projeto de Lei 011/2018: Inclui o Capítulo IV-A, denominado DAS ESCOLAS, com os arts. 119A e 119B, na Lei nº 
4.192, de 9 de dezembro de 2015, que é o Código de Posturas de Farroupilha, para que as escolas, com sede no Mu-
nicípio, realizem treinamento para alunos e para profissionais de seu quadro, com o objetivo de prestar atendimento 
em primeiros socorros (autor: Legislativo) - Veto ao Projeto de Lei 011/2018;
Projeto de Decreto Legislativo 012/2018: Dispõe sobre a criação, no âmbito da Câmara Municipal de Farroupilha, 
do Programa denominado “Leitura Solidária” (autor: Tiago Ilha, PRB);
Projeto de Lei 013/2018: Concede o Título Mérito Voluntário a Jorge Paulo Bonalume (autor: Legislativo); 
Projeto de Resolução 016/2018: Regulamenta o estágio probatório dos servidores titulares de cargo de provimento 
efetivo integrantes do Poder Legislativo Municipal (autor: Legislativo);
Projeto de Lei 037/2018: Desafeta bem público municipal (autor: Executivo); 
Projeto de Lei 047/2018: Institui o Programa de parceria público privada e concessões de Farroupilha, e dá outras 
providências (autor: Executivo); 
Projeto de Lei 058/2018: Cria cargos de provimento efetivo de Professor (autor: Executivo);
Projeto de Lei 062/2018: Autoriza a prorrogação de contrato por tempo determinado (autor: Executivo);
Projeto de Lei 064/2018: Cria cargo de provimento efetivo de farmacêutico; (autor: Executivo);
Projeto de Lei 065/2018: Autoriza a abertura de um crédito especial (autor: Executivo);
Projeto de Lei 066/2018: Dispõe sobre a garantia de percepção do piso salarial profissional do magistério público 
da educação básica, pelos servidores públicos municipais titulares de cargo de provimento efetivo de Professor e de 
Professor de Educação Infantil, e dá outras providências (autor: Executivo); 
Projeto de Lei 067/2018: Altera a Lei Municipal nº 4.265, de 31-8-2016 (autor: Executivo);
Projeto de Lei 068/2018: Autoriza a contratação de pessoal por tempo determinado para atender a necessidade 
temporária de excepcional interesse público (autor: Executivo);
Projeto de Lei 070/2018: Autoriza concessão de uso de bem público municipal e dá outras providências (utor: Exe-
cutivo); 
Projeto de Lei 071/2018: Autoriza concessão de uso de bem público municipal e dá outras providências (autor: 
Executivo);
Projeto de Lei 072/2018: Autoriza permuta de imóveis, e dá outras providências (autor: Executivo); 
Projeto de Lei 073/2018: Altera as Leis Municipais nº 4.144 de 26/08/2015, nº 4.176 de 26/11/2018, e º 4.191 de 
09/12/2015 (autor: Executivo); 
Projeto de Lei 074/2018: Altera a Lei Municipal nº 4.099, de 11-3-2015 (autor: Executivo);
Projeto de Lei 075/2018: Altera a Lei Municipal nº 2.993, de 31-5-2005 (autor: Executivo); 
Projeto de Lei 076/2018: Altera as Leis Municipais n.º 4.383, nº 4.384 e nº 4.385, todas de 20-12-2017 (autor: Exe-
cutivo); 
Projeto de Lei 081/2018: Ratifica o protocolo de Intenções celebrado entre os Municípios de Farroupilha, Caxias do 
Sul, Nova Petrópolis, Gramado e Canela, com a finalidade de constituir o consórcio público denominado CONSÓR-
CIO INTERMUNICIPAL CAMINHOS DE CARAVAGGIO – CIMCC (autor: Executivo);
Projeto de Lei 082/2018: Autoriza a concessão de bolsa-auxílio moradia extra aos médicos vinculados ao Programa 
Mais Médicos que atuam em Farroupilha (autor: Executivo);
Projeto de Lei 083/2018: Autoriza a abertura de um crédito especial (autor: Executivo);
Projeto de Lei 084/2018: Altera as Leis Municipais n.º 1.892, de 30-01-1992, n.º 3.305, de 22-10-2007, n.º 3.899, de 
1.º-07-2017, n.º 4.367, de 29-11-2017, e dá outras providências (autor: Executivo); 
Projeto de Lei 086/2018: Autoriza a prorrogação de contrato por tempo determinado para atender a necessidade 
temporária de excepcional interesse público (autor: Executivo); 
Projeto de Lei 088/2018: Autoriza o Poder Executivo Municipal a dar imóvel em dação de pagamento (autor: Exe-
cutivo); 
Projeto de Lei 089/2018: Autoriza a cedência de professor ao Município de Flores da Cunha (autor: Executivo); 
Projeto de Lei 090/2018: Desafeta bens imóveis de propriedade do Município (autor: Executivo);
Projeto de Lei 078/18: Altera a Lei Municipal n.º 4.383, de 20-12-2017, que dispõe sobre o Plano Plurianual para o 
quadriênio 2018/2021, e dá outras providências (autor: Executivo); 
Projeto de Lei 079/18: Dispõe sobre as Diretrizes Orçamentárias para o exercício financeiro de 2019 (autor: Exe-
cutivo); 
Projeto de Lei 080/18: Estima a Receita e fixa a Despesa do Município de Farroupilha para o exercício de 2019 
(autor: Executivo); 
Projeto de Lei 085/18: Cria cargos de provimento efetivo, em comissão e respectivas Funções Gratificadas; revoga 
dispositivos da Lei Municipal nº 4.426, de 21-6- 2018, e dá outras providências (autor: Executivo); 
Projeto de Lei 087/18: Autoriza o Poder Executivo Municipal a contratar operações de crédito com o Banco do 
Brasil S/A, e dá outras providências (autor: Executivo); 
Projeto de Lei 091/18: Autoriza a contratação de professores por tempo determinado para atender a necessidade 
temporária de excepcional interesse público (autor: Executivo);
Projeto de Lei 092/18: Autoriza o Poder Executivo a contratar operação de crédito junto à Caixa Econômica Federal, 
e dá outras providências (autor: Executivo); 
Projeto de Lei 093/18: Altera a Lei Municipal 3.956, de 27//11/2013 (autor: Executivo).

Projetos de Lei e de Resolução

Pedidos de Informação

Requerimentos necedor de frango” no Prêmio Carrinho Agas (autor: Raul Herpich, PDT); 
Requerimento 170/2018: Manutenção da estrada que liga a Rodovia dos Romeiros às terras das famílias Denardi e 
Zucco (autor: Jonas Tomazini, MDB); 
Requerimento 171/2018: Realize a limpeza e manutenção no Parque da Imigração Italiana em Nova Milano (autor: 
Arielson Arsego, MDB); 
Requerimento 172/2018: Recolhimento do lixo que se encontra depositado em Linha Paese, próximo a olaria do Nor-
berto Paese (autor: Arielson Arsego, MDB);
 Requerimento 173/2018: Possibilidade da colocação de uma contenção na entrada do bairro Alvorada (autor: Tadeu 
Salib dos Santos, PP);
Requerimento 174/2018: Possibilidade de instalar um quebra molas na localidade de Vila Rica 3º Distrito (autor: Josué 
Paese Filho, PP);
Requerimento 175/2018: Congratulações ao Grupo Feltrin pelo empreendimento Executive Center (autor: Bancada 
do PP); 
Requerimento 176/2018: Congratulações as Voluntárias da Saúde pela rifa beneficente ao hospital São Carlos (autor: 
Bancada do PP); 
Requerimento 177/2018: Congratulações ao reitor do Santuário Nossa Senhora de Caravaggio, pe. Gilnei Fronza pela 
cedência do local para o sorteio das rifas das Voluntárias da Saúde (autor: Bancada do PP); 
Requerimento 178/2018: Congratulações a Jurema Tozin pelo 44º Natal para as crianças carentes (autor: Bancada do 
MDB); 
Requerimento 180/2018: Substituição de poste na rua Gilberto Broilo, 337 (autor: Aldir Toffanin, PDT); 
Requerimento 181/2018: Manutenção e reparos na rua Augusto Crippa (autor: Jonas Tomazini, MDB); 
Requerimento 182/2018: Estudo de instalação de redutor de velocidade na Rua Feliz (autor: Jonas Tomazini, MDB); 


