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Parceria que visa
a transparência do
dinheiro público

Em encontro marcado na
sede do Observatório Social (O.S) de Farroupilha,
vereadores foram recepcionados pelo presidente da
entidade filantrópica, Carlos Paese e do Executivo,
Guilherme Pereira.
A Câmara de Vereadores
colocou-se a disposição do
Observatório, entendendo ser
uma entidade técnica e apolítica de suas análises. Ponderou-se a importância do O.S.
para a economia e transparência dos gastos públicos.
Ao encontro disso, ao
longo dos três primeiros
meses do ano, o Legislativo Municipal solicitou
esclarecimentos da Administração Pública, quanto
a determinados contratos
celebrados, e aquisições de
terrenos. Os assuntos foram inicialmente apresentados aos vereadores pelo
Observatório Social.

Cerceamento ao público em nome da saúde pública

Farroupilha no mês de março
foi vítima de uma pandemia
mundial. A rápida transmissão do vírus Covid-19 (coronavirus), originário da China,
acarretou ações de prevenção
ao contágio por parte dos
países.
Durante a segunda quinzena
de março, Farroupilha iniciou uma força tarefa, visando com prudência diminuir a
propagação do vírus entre os
cidadãos. A principal medida tomada foi de isolamento
social por parte dos farroupilhenses, o que acarretou
em mudanças na forma de
atendimento, ou paralisação
por parte dos setores de comércio, serviços, e indústrias.
Todas as medidas estão sendo

publicadas via Diário Oficial
do Município, através de Decretos assinados pelo prefeito
Municipal. E, em respeito a
estes decretos, o Legislativo
Municipal vem adotando
uma série de medidas em
prol da saúde pública.
Para evitar a aglomeração de
pessoas em sessões plenárias,
decretou-se o adiamento da
Sessão Solene em alusão a
Mulher Farroupilhense, o
cancelamento de cedências
da Casa Legislativas para entidades, a restrição de circulação do público e, na última
semana de março, a suspensão das Sessões Ordinárias.
Até o momento não há prazo
para a normalidade dos serviços prestados pelo Legisla-

tivo Municipal, tanto quanto
também não há definições
quanto o fim das ações de
combate ao Covid-19.
Os parlamentares trabalham
remotamente e apresentam-se em sessão sempre que
houver uma convocação por
parte da presidência da Casa
Legislativa. De fronte ao problema, vereadores atuam no
combate ao contágio junto ao
Comitê de Atenção ao Coronavirus, e/ou no Hospital de
Campanha, construído para
atendimentos de casos exclusivos do Covid-19.

Infraestrutura rodoviária pauteia
Parlamento Regional
O Parlamento Regional
retornou com suas atividades. O encontro ocorreu
na cidade de São Marcos e
contou com a presença de
dez Legislativos Municipais
da Serra Gaúcha, entre eles,
Farroupilha.
As rodovias foram o tema
principal do encontro, principalmente o prolongamento da Rodovia do Parque,
obra de 18 quilômetros que

ligará Portão a Esteio, reduzindo o trajeto que liga a
Serra Gaúcha com a região
metropolitana de Porto Alegre.
Em um documento, colheu-se a assinatura de cidadãos
manifestando o interesse
pela a continuação do processo da obra. O abaixo-assinado será entregue pessoalmente ao Governo Federal
pela CIC Serra.

Exposição “Por Elas” homenageia as
mulheres farroupilhenses

Uma parceria entre a Câmara Municipal e a fotógrafa Cy Rezzadori pôde
ser vista na recepção do
Legislativo Municipal durante o mês de março, um
mês de referências ao universo feminino.
Os registros fazem parte da

homenagem da Casa Legislativa para as mulheres
farroupilhenses. As obras
expõem os momentos de
maior fragilidade da mulher, ao mesmo tempo em
que enaltece a força feminina nas mais diferentes fases
da vida.
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Abordou a Campanha da
Fraternidade 2020. Com o
tema: “Fraternidade e Vida:
dom e compromisso”, a Igreja Católica busca combater
a violência e incentivar as
relações de mútuo cuidado
entre as pessoas, famílias e
comunidades, conforme explica o pároco.

Vereadores investigam duas denúncias contra ações
realizadas pelo prefeito Municipal
A Câmara de Vereadores
de Farroupilha recebeu
entre os meses de fevereiro e março duas denúncias
contra o prefeito Municipal, Claiton Gonçalves. A
primeira, protocolada pelo
empresário Glacir Gomes
e a segunda, 19 dias depois, pela Ordem dos Advogados do Brasil (OAB),
subseção Farroupilha.
Gonçalves é acusado de
improbidade administrativa ao ferir o artigo 97 da
Lei Orgânica, ao adquirir
imóvel para uso público,
sem a análise do Legislativo Municipal . Segundo
o documento, acusa-se
também o Executivo de
má-fé ao suplementar, via
decreto, uma rubrica em
8.900%, cinco dias após
sua aprovação na Câmara.
A OAB/RS acrescenta outros crimes de responsabilidade como de designar
um servidor, ocupante do
cargo de fiscal, a procurador-geral do Município,
sem que o mesmo deixasse de ostentar a condição
de fiscal, causando assim

conflito de cargos ocupados e prejuízos ao erário.
E uma possível quebra de
decoro do prefeito Municipal, ao ofender publicamente, em emissora de
rádio, representantes de
15 entidades.
A averiguação de ambas
as denúncias foram aceitas por parte dos vereadores, que com base do Decreto Lei 201/67 criaram
comissões processantes
específicas para os casos.
Referente a denúncia de
aquisição de imóveis e

suplementação de crédito,
a defesa do prefeito Municipal explica não haver
ilegalidade na suplementação, via decreto, pois não
ultrapassou o limite percentual determinado em
lei. Já a aquisição do imóvel teve como base a Lei
das Licitações (art. 24, X),
sendo realizada a pesquisa
de preço de mercado do
valor coerente do imóvel
adquirido.
Os processos seguem em
andamento na Casa Legislativa.

O fim de uma
dívida milionária
Para entender a dívida financeira do Hospital São
Carlos (HBSC) junto a
RGE, os vereadores realizaram um encontro entre a entidade hospitalar,
Executivo Municipal e a
empresa de energia.
Apesar de estar sendo
pago as faturas mensais
em dia, o Hospital São
Carlos possuía uma dívida de mais de R$ 2 milhões com a RGE, oriundas dos anos de 2013 a
2017, conforme atestou o
setor jurídico do HBSC.
A renegociação proposta
pela companhia de energia reduzirá a dívida para
R$ 1 milhão e 200 sendo
ela paga com uma entrada de R$ 700 mil e outras
60 parcelas de cerca de R$
12 mil.
Para firmar esse acordo
definiu-se pelo Executivo
pagar a entrada e o Hospital ficará responsável
pelas parcelas. Os vereadores foram favoráveis,
e por unanimidade foi
aprovada em sessão o repasse de recursos ao São

Carlos por parte da Administração Pública.
Visando a saúde financeira do Hospital São Carlos, a RGE foi mais além,
e pretende instalar placas
fotovoltaicas de eficiência
energética no Hospital,

garantindo uma economia de 26% na conta de
luz. Esta economia permitirá o pagamento das
parcelas da renegociação
sem haver um ônus maior
no financeiro da entidade
hospitalar.
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Requerimentos aprovados
Requerimento 001/2020: Convite à rádio Miriam Caravaggio para explanar sobre o
programa “Aqui é o meu lar” e as dificuldades encontrada no setor agrícola (autores:
Fabiano Piccoli, PT; Tadeu Salib dos Santos, PP);
Requerimento 002/2020: Solicita novas estratégias de segurança no Cemitério Público do bairro Nova Vicenza (autor: Fabiano Piccoli, PT);
Requerimento 003/2020: Melhorias no cercamento do Cemitério Público Municipal
(autora: Glória Menegotto, Rede);
Requerimento 004/2020: Sugestão Projeto de Lei que dispõe sobre a instalação de
equipamento eliminador de ar na tubulação de abastecimento de água do município de
Farroupilha (autor: Bancada do MDB);
Requerimento 007/2020: Sugestão Projeto de Lei que institui o programa municipal
“adote um ponto de ônibus” e dá outras providências (autor: Bancada do MDB);
Requerimento 008/2020: Sugestão Projeto de Lei que dispõe sobre a limpeza de
terrenos baldios de particulares no âmbito do município de Farroupilha (autor: Bancada do MDB);
Requerimento 009/2020: Convite para a Amdef explanar sobre o aplicativo de acessibilidade disponível no município e região (autor: Fabiano Piccoli, PT);
Requerimento 010/2020: Congratulações ao comércio Mopert pelos 20 anos de fundação (autor: Fabiano Piccoli, PT);
Requerimento 011/2020: Instalação de tachões na via de acesso ao viaduto da Barão
do rio Branco, paralelo a RSC 453 (autor: Fabiano Piccoli, PT);
Requerimento 012/2020: Limpeza na rua Luiz Rufatto, bairro Santa Catarina (autores:
Odair Sobierai, PSB; Sandro Trevisan, PSB);
Requerimento 013/2020: Sugestão Projeto de Lei que inclui no calendário oficial do
município o Dia do Cuidador de Idosos (autora: Maria da Glória Menegotto, Rede);
Requerimento 014/2020: Estudo para alterar a preferencial na esquina da Gonçalves
Dias com Thomas Edson (autor: Fabiano Piccoli, PT);
Requerimento 015/2020: Estudo para transferir o equipamento instalado na RSC 453
(linha Julieta) do cercamento eletrônico, para mais próximo da Polícia Rodoviária Estadual (autor: Fabiano Piccoli, PT);
Requerimento 016/2020: Reavaliar o tempo de espera nas sinaleiras de fronte as
empresas Tramontina e Soprano (autor: Fabiano Piccoli, PT);
Requerimento 017/2020: Instalação do cercamento eletrônico no entroncamento da
RSC 834 com a estrada Luiz Victório Galafassi, na comunidade de São José da Linha
Palmeiro (autor: Fabiano Piccoli, PT);
Requerimento 018/2020: Congratulações aos envolvidos no 40º Torneio Angelo Venzon Neto/Antônio Minella (autor: Odair Sobierai, PSB);
Requerimento 020/2020: Manutenção, conforme rege a Legislação Municipal, da
rua 07 de setembro, entre os logradouros Ziraldo Prezzi e Honorino Pandolfo (autor:
Jonas Tomazini, MDB);
Requerimento 021/2020: Pintura no meio fio da rua Raineri Petrini (autor: Sedinei
Catafesta , PSD);
Requerimento 022/2020: Estudo sobre as condições estruturais da marquise localizada na esquina das ruas Pedro Grendene com Julio de Castilhos (autor: Sedinei
Catafesta, PSD);
Requerimento 023/2020: Estudo para a instalação de uma faixa de pedestres e sua
respectiva sinalização, na RSC 453, em frente ao posto de combustível Cavaleri (autor: Sedinei Catafesta, PSD).
Requerimento 024/2020: Solicita providências quanto as condições do asfalto do km
61 da RSC 453 (autor: Sedinei Catafesta, PSD);
Requerimento 025/2020: Manutenção de canteiros nas rodovias RS 122 e RSC 453
(autor: Sedinei Catafesta, PSD);
Requerimento 026/2020: Convite para o pe. Darci Camatti e Vânia Mognon de Bortoli,
explanem sobre o 1º Congresso Internacional da Pastoral do idoso (autora: Eleonora
Broilo, MDB);
Requerimento 027/2020: Congratulações ao Hospital Beneficente São Carlos pelos
86 anos de fundação (Bancada do MDB);
Requerimento 028/2020: Congratulações à rádio Sonora FM pelos 10 anos de fundação (autor: Bancada do MDB);
Requerimento 029/2020: Realização de Sessão Solene pelos 100 anos da Escola
Antonio Minella (autor: Fabiano Piccoli, PT);
Requerimento 030/2020: Manutenção no trecho municipalizado da VRS 813 (autor:
Sedinei Catafesta, PSD);
Requerimento 031/2020: Reparo Paim Filho, próximo ao numeral 201 (autor: Sedinei
Catafesta, PSD);
Requerimento 032/2020: Instalação de sinalização sobre quebra-mola da rua Alécio
Cauduro (autor: Sedinei Catafesta, PSD);
Requerimento 033/2020: Estudo técnico sobre a árvore localizada na esquina da rua
Três de Outubro com a Júlio de Castilhos (autor: Jonas Tomazini, MDB);
Requerimento 034/2020: Esclarecimentos da Corsan a respeito do sistema de eliminação de ar das tubulações de água (autora: Glória Menegotto, Rede).
Requerimento 035/2020: Convite para a Corsan explanar sobre o projeto da rede de
esgoto da Estação de Tratamento de Esgoto (autor: Sedinei Catafesta, PSD);
Requerimento 036/2020: Congratulações a Lia Barbieri pelo trabalho desenvolvido
junto a Embrapa, onde recebeu o certificado pelo depósito de 3,5 mil sementes no
Banco Mundial de Sementes (autor: Fabiano Piccoli, PT);
Requerimento 037/2020: Convite ao Pe. Paulo Gasparetto explanar sobre a Campanha da Fraternidade deste ano (autor: Fabiano Piccoli, PT);
Requerimento 038/2020: Solicita limpeza por parte da Corsan na rua Santa Catarina
entre as vias Condor e Colorado (autor: Jonas Tomazini, MDB);
Requerimento 039/2020: Instalação de luminária completa na rua Vitório Dal Monte,
próximo ao numeral 1.179 (autor: Jonas Tomazini, MDB);
Requerimento 040/2020: Convite para a Amafa explanar sobre o trabalho desenvolvido pela entidade (autor: Bancada do MDB);

Requerimento 041/2020: Congratulações a Ferragens Debiase pelos sete anos de
atividades (autor: Sedinei Catafesta, PSD);
Requerimento 042/2020: Estudo para viabilidade de instalação de redutor de velocidade na Pedro Antonello, esquina com Antônio Sachet (autor: Sedinei Catafesta, PSD);
Requerimento 043/2020: Estudo para viabilidade de instalação de redutor de velocidade na Treze de Maio, próximo ao Fórum (autor: Sedinei Catafesta, PSD);
Requerimento 044/2020: Estudo para viabilidade de instalção de redutor de velocidade na Severino Candido Lodi (autor, Sedinei Catafesta, PSD);
Requerimento 045/2020: Substituição do poste de energia elétrica na Rua Hilário
Hilgert, próximo ao numeral 526 (autor: Fabiano Piccoli, PT);
Requerimento 046/2020: Sugestão Projeto de Lei que institui e inclui no Calendário
Oficial do Município de Farroupilha a Semana Municipal do Artesanato e declara a
data de 19 de março, Dia do Artesão farroupilhense (autor: Legislativo Municipal);
Requerimento 047/2020: Convite aos presidentes das Cooperativas Habitacionais
de Farroupilha para explanarem sobre a situação das cooperativas (autora: Maria da
Glória Menegotto, Rede);
Requerimento 048/2020: Sugestão Projeto de Lei que institui no âmbito do Município
de Farroupilha o programa de atendimento de pessoas diagnosticadas com câncer,
“Programa Fila Zero” (autor: Bancada do MDB);
Requerimento 049/2020: Instalação de três lixeiras na ERS 834 (autor: Fabiano
Piccoli, PT);
Requerimento 050/2020: Melhorias na Travessa 6, em Nova Sardenha (autor: Sedinei Catafesta, PSD);
Requerimento 053/2020: Moção de apoio ao comunicado da Famurs para o Governador do RS, sobre as medidas de combate ao coronavírs - COVID 19 (autor: Sedinei
Catafesta, PSD);
Pedidos de Informação aprovados
Pedido de Informação 001/2020: Documentos referentes ao pregão eletrônico
31/2019, e as estratégias de expansão do programa para novas UBS e Hospital São
Carlos (autores: Bancadas do MDB e PP);
Pedido de Informação 002/2020: Documentos referentes a compra de um drone por
parte do Executivo Municipal (autor: Sedinei Catafesta, PSD);
Pedido de Informação 003/2020: Documentos atualizados referentes a matrícula
3.870, como valores de aluguéis da propriedade e termo de quitação da locação (autores: Bancadas do MDB e PP);
Pedido de Informação 004/2020: Informações referentes aos processos licitatórios
envolvendo o Cemitério Público Municipal e a empresa prestadora de serviços fúnebres do município (autores: Odai Sobierai, PSB; Sandro Trevisan, PSB; Sedinei
Catafesta, PSD);
Pedido de Informação 005/2020: Informações referentes a capacidade populacional
do Cemitério Público Nova Vicenza (autor: Bancada do PP);
Pedido de Informação 006/2020: Informações referentes a arrecadação da empresa
Rek Parking em Farroupilha, bem como o valor que permanece no município e a sua
finalidade (autor: Sedinei Catafesta, PSD);
Pedido de Informação 007/2020: Documentos referentes ao processo de dispensa
027/2019 (autor: Mesa Diretora);
Pedido de Informação 008/2020: Explicação sobre possível contratação, com recursos públicos, de escritório privado de advocacia (autor: Legislativo Municipal);
Pedido de Informação 009/2020: Documentos sobre atendimentos e exames em
UBS, bem como o índice de ausências em consultas por parte da população (autor:
Sedinei Catafesta, PSD);
Pedido de Informação 010/2020: Informe os valores repassados ao Mocovi, destinado aos programa bolsa-auxílio moradia para incentivar a permanência de policiais em
Farroupilha (autor: Sedinei Catafesta, PSD).
Projetos de Lei aprovados
Projeto de Lei 001/2020: Altera as Leis Municipais n.º 4.383, de 20-12-2017, n.º 4.581,
de 20- 12-2019 e n.º 4.582, de 20-12-2019 (autor: Executivo Municipal);
Projeto de Lei 001/2020: Revogam-se as Lei Municipais nº 4.062 de 08/10/14 e nº
4.354 de 06/10/17 (autor: Legislativo Municipal).
Projeto de Lei 002/2020: Dispõe sobre os quadros de cargos e funções públicas da
Câmara Municipal de Vereadores de Farroupilha; estabelece o Plano de Carreira dos
Servidores da Câmara Municipal de Vereadores de Farroupilha, e dá outras providências (autor: Legislativo Municipal);
Projeto de Lei 005/2020: Autoriza a abertura de crédito especial (autor: Executivo
Municipal);
Projeto de Lei 007/2020: Altera a Lei Municipal nº 4.577, de 19-12-2019 (autor: Executivo Municipal);
Projeto de Lei 008/2020: Autoriza a concessão de auxílio financeiro ao Hospital Beneficente São Carlos (autor: executivo Municipal);
Projeto de Lei 009/2020: Autoriza a abertura de crédito adicional especial (autor:
Executivo Municipal);
Projeto de Lei 010/2020: Autoriza a abertura de crédito adicional especial (autor:
Executivo Municipal);
Projeto de Lei 013/2020: Altera a Lei Municipal nº 2.993, de 31-05-2005 (autor: Executivo Municipal);
Projeto de Lei 014/2020: Autoriza a manutenção de pagamentos, e dá outras providências (autor: Executivo Municipal);
https://bit.ly/2WSU29l

