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Mandato de 
Prefeito Municipal

é cassado
Os vereadores pela pri-
meira vez na história de 
Farroupilha votaram pelo 
impeachment de um pre-
feito Municipal. Claiton 
Gonçalves foi cassado, em 
maio, por duas irregula-
ridades expostas em do-
cumento protocolado por 
representantes da OAB.
Por dez votos a quatro, os 
vereadores entenderam 
que as denúncias referen-
tes a contratação de servi-
dor ocupante de cargo de 
fiscal, para assumir função 
privativa de advogado, e a 
aquisição de terrenos por 
parte do Executivo Muni-
cipal, sem a autorização do 
Legislativo, procedem.
Após a deliberação por 
parte dos parlamentares, 
a Câmara de Vereadores 
expediu o Decreto Legisla-
tivo 127/2020 que decreta 
a cassação do prefeito Mu-
nicipal, Claiton Gonçalves.

Parlamento vistoria condições do 
Cemitério Público Municipal

Vereadores estiveram  reu-
nidos com o prefeito Mu-
nicipal, Pedro Pedrozo, no 
Cemitério Municipal, a 
fim de vistoriar as últimas 
obras realizadas nas gave-
tas mortuárias públicas. 
O assunto foi apresentado 
ao Executivo Municipal, 
através do Requerimento 
117/2020, assinado por 
todos os vereadores. No 
local, a comitiva constatou 
a infiltração de água e a au-
sência de canais de circula-
ção de ar, necessários para 
a correta decomposição do 

Entidades farroupilhenses 
combatem a estiagem

Desde maio, a Comissão 
Parlamentar de Agricul-
tura juntamente com a 
Defesa Civil acompanham 
o trabalho que está sendo 
realizado pela Emater, Sin-
trafar e Secretaria de De-
senvolvimento Rural para  
combater a estiagem em 

Farroupilha. 
Maio foi um período de 
escassez, agravando a vida 
de 400 famílias do interior. 
Com a chuva se consu-
mando, a situação redu-
ziu-se para 26 famílias que 
seguem com problemas 
hídricos no interior.

corpo. Além da manuten-
ção das gavetas, os verea-
dores solicitaram melho-
rias na acessibilidade e a 
exposição da numeração 
das gavetas.



Campanha “Farroupilha contra o Vírus”
Com foco no público em 
vulnerabilidade social, 
por conta da covid 19, o 
Poder Legisaltivo tornou-
-se um ponto de coleta de 
alimentos, produtos de 
higiene e máscaras. 
Batizada de Farroupilha 
contra o vírus, a cam-
panha tem previsão de 
durar 40 dias, sendo en-
cerrado na próxima sex-
ta-feira, 03 de julho, em 
razão do calendário elei-

toral.
Através do engajamento 
de servidores da Casa e 
parlamentares, a Campa-
nha arrecadou, até o mo-
mento, cerca de 15 quilos 
de alimento e diversos 

itens de higiene.
Todos donativos foram 
catalogados e serão de-
vidamente higienizados 
para serem repassados a 
Secretaria Municipal de 
Desenvolvimento Social.

Através de uma Comissão Especial, vereadores 
monitoram os impactos da covid 19 em Farroupilha

Instituída no dia nove de 
abril, a Comissão Especial 
de análise dos impactos 
econômicos do Convid 19 
estuda possíveis medidas a 
serem adotadas durante o 
período de pandemia.
Os vereadores analisam, 
com base em ações já re-
alizadas em outros muni-
cípios, a possibilidade de 
redução ou prorrogação do 
pagamento de impostos e 
alvarás, principalmente aos 
setores mais afetados eco-
nomicamente.
Explicitamente os setores 
ligados a área da educa-

ção são os que apresentam 
maior impacto na crise. 
Transportadores escolares, 
e escolas particulares não 
encontraram formas de 
adaptação em seus serviços 
enquanto há a suspensão 
das aulas.
Os parlamentares dialogam 
com o Executivo Munici-
pal formas de amenizar os 
prejuízos, sendo por ante-
cipação do pagamento  a 
empresas conveniadas com 
o município ou na isenção 
ou prorrogação de taxas e 
impostos relacionados aos 
veículos ou imóveis.

De efetivo, os parlamenta-
res aprovaram proposições 
que garantem o pagamen-
to de, pelo menos, 50% do 
valor previsto em contrato 
as empresas de transporte 
escolar conveniadas e 60% 
do valor mensal previsto as 
escolas particulares de edu-
cação infantil que possuem 
vagas para o município.
Junto a isso, a Câmara Mu-
nicipal criou campanhas  
voltadas as pessoas em 
vulnerabilidade social, a 
fim de amenizar as circuns-
tâncias impostas pelo novo 
coronavírus.



Vereadores estudam doação de plasma para 
tratamento da covid 19

Em busca de mais infor-
mações sobre o tratamen-
to de pacientes da covid 
19, a Comissão Parlamen-
tar de Saúde esteve no no 
Hemocentro Regional de 
Caxias do Sul (Hemocs).
Uma recente parceria 
do Hemocs junto com 
o Hospital Virvi Ramos 
oportunizou o tratamen-
to experimental de plas-
ma a pacientes infectados 

por covid 19. A estratégia 
baseia-se na transfusão 
do plasma, encontrado 
no sangue do cidadão já 
recuperado da doença, 
para pacientes em estado 
grave. O tratamento, ape-
sar de recente, já apresen-
ta resultados positivos. A 
doação do plasma se dá 
30 dias após o resultado 
dos exames que atestam 
a existência de defesas no 

organismo.
Os parlamentares busca-
rão expor ao Hospital São 
Carlos a possibilidade de 
aplicação do tratamento 
experimental no muni-
cípio, ao mesmo tempo 
que, com o apoio do Co-
mitê Coronavírus engajar 
os cidadãos já recupera-
dos e aptos a doar para a 
doação de plasma cova-
lescente.

Parlamento aprova a denominação de nomes de rua a 
serem inseridos na Linha Julieta

Com o aval das famílias, a 
Câmara de Vereadores apro-
vou a denominação das ruas 
Luiz Carlos Pasa e Paulo 
Giacomo Zucco. A aprova-
ção do Projeto de Lei segue 
solicitando ao Executivo que 
os logradouros substituam 
as FRs 98 e 43  como Luiz C. 
Pasa; e a FR 135 como Paulo 
G. Zucco. Todas pertencen-
tes a Linha Julieta.
Os homenageados foram ati-
vos benfeitores da localidade 
e atualmente o comércio 
local enfrenta dificuldade 
diante da falta de um ende-
reço mais preciso.



Jorge Cenci, MDB);
Requerimento 078/2020: Manutenção na esquina entre as ruas Policarpo Cor-
teletti e Ângelo Faé (autor: Jorge Cenci, MDB);
Requerimento 079/2020: Construção de praça para lazer no bairro Cruzeiro 
(autor: Jorge Cenci, MDB);
Requerimento 080/2020: Manutenção na praça do Bairro Vila Esperança (au-
tor: Sedinei Catafesta, PSD);
Requerimento 081/2020: Congratulações a AAPECAN pela passagem dos 15 
anos da associação (autor: Sedinei Catafesta, PSD);
Requerimento 082/2020: Congratulações ao novo empreendimento Jamanta 
Bikes (autor: Sedinei Catafesta, PSD);
Requerimento 083/2020: Congratulações ao ex-vereador de farroupilha, Fran-
cisco Pereira Rodrigues, pelos 107 anos de idade, comemorado em 23 de abril 
(autor: Bancada do MDB);
Requerimento 084/2020: Análise de reabertura gradual dos cemitérios públicos 
(autores: Bancada do PSB e vereador Tadeu Salib dos Santos, PP);
Requerimento 085/2020: criação de conta bancária por parte do Executivo Mu-
nicipal, a fim de combater a covid 19 (autores: Eleonora Broilo, MDB, Maria 
da Gloria Menegotto, Rede; e Sedinei Catafesta, PSD);
Requerimento 086/2020: medidas de combate a covid 19 como: prorrogação 
do
recolhimento do ISSQN, prorrogação dos prazos de alvarás, pagamentos men-
sais a empresa de transporte escolar contrata pelo município, programa de do-
ação de comida por parte dos restaurantes à entidades socioassistenciais, ma-
nutenção da Lei 4591 (autor: Comissão Especial de impacto da Covid 19);
Requerimento 087/2020: Congratulações a Escola Santa Cruz pelos 96 anos 
de fundação (autor: Bancada do PSB);
Requerimento 088/2020: Congratulações a ao Restaurante Julius pelos 25 
anos de fundação(autor: Bancada do PSB);
Requerimento 089/2020: Solicita a retirada do poste do semáforo desativado 
na avenidaSanta Rita (autor: Sedinei Catafesta, PSD);
Requerimento 090/2020: Solicita frequente limpeza e higienização dos parquí-
metros da zona azul (autora: Maria da Glória Menegotto, Rede);
Requerimento 091/2020: Sugestão de resolução de Mesa que dispõe sobre a 
realizaçãotemporária de desconto no valor de subsídio de vereadores (autora: 
Maria da Glória Menegotto, Rede);
Requerimento 092/2020: Ligação de água, por parte da Corsan na Rua João 
Fabro Filho (autor: Jorge Cenci, MDB);
Requerimento 093/2020: Licença ao vereador Rudmar Elbio da Silva para 
ocupar cargo no Executivo Municipal (autor: Rudmar Elbio da Silva, PSB);
Requerimento 094/2020: Manutenção e poda de árvores na Barão do rio 
Branco, próximo a loja “Cem Medida Móveis e Estofados” (autor: Josué Pa-
ese Filho, PP);
Requerimento 095/2020: Decrete situação de emergência com o objetivo de 
credenciar o município a receber recursos, possibilitar prorrogação de financia-
mentos a agricultores e liberação de FGTS de trabalhadores indiretos do setor 
primário (autores: bancadas do MDB e PP);
Requerimento 096/2020: Congratulações e reconhecimento aos descenden-
tes diretos das famílias Crippa, Radaelli e Sperafíco (autora: Maria da Glória 
Menegotto, Rede);
Requerimento 097/2020: Congratulações aos Grupos Nei Tempi del Filó e Nani; 
e ao Circulo Cultural Ítalo, por suas contribuições na cultura italiana da região, 
que neste ano completa 145 anos da imigração italiana (autora: Maria da Gló-
ria Menegotto, Rede);
Requerimento 098/2020: Congratulações a startup Icehot pelo equipamento 
de distribuição de água quente e fria, e álcool (autor: Sedinei Catafesta, PSD);
Requerimento 100/2020: Congratulações a TV Serra pelo um ano de atuação 
(autora: Maria da Glória Menegotto, Rede);
Requerimento 101/2020: Congratulações ao Clube Santa Rita pelos 92 anos 
de fundação (autora: Maria da Glória Menegotto, Rede);
Requerimento 102/2020: Congratulações ao CTG Ronda Charrua pelos seus 
67 anos de fundação (autora: Maria da Glória Menegotto, Rede);
Requerimento 103/2020: Moção de Apoio ao INEP e ao Ministério da Educa-
ção, pela decisão em adiar o Enem 2020 (autor: Fabiano Piccoli, PSB);
Requerimento 104/2020: Congratulações a TV Serra pelo um ano de atuação 
(autor: Sedinei Catafesta, PSD);
Requerimento 105/2020: Congratulações a Loja Central de Rações por sua 
inauguração em Farroupilha (autor: Sedinei Catafesta, PSD);
Requerimento 106/2020: Sindicância quanto ao protocolo 9643 que trata do 
empreendimento do Grupo Feltrin (autor: Sedinei Catafesta, PSD);
Requerimento 107/2020: Manutenção da estrada de Linha Sertorina, 3º Distrito 
(autor: José Mario Bellaver, MDB);
Requerimento 109/2020: incluir todo o conteúdo da Câmara de Vereadores 
acessível para surdos (autora: Maria da Glória Menegotto, Rede);
Requerimento 110/2020: colocação de corrimão de apoio na escada que dá 
acesso ao plenário, e também no corredor lateral para facilitar o acesso de todos 
(autora: Maria da Glória Menegotto, Rede);
Requerimento 111/2020: possibilidade de instalar uma lombo-faixa na Rua 
Júlio de Castilhos, próximo ao numeral 1244 (autor: Fabiano Piccoli, PSB);

Requerimentos aprovados

Requerimento 005/2020: Sugestão Projeto de Lei que permite a permissão de 
publicidade nas placas indicativas de nomes de ruas e logradouros públicos de 
Farroupilha (autor: Bancada do MDB);
Requerimento 006/2020: Sugestão Projeto de Lei que dispõe sobre a numera-
ção, demarcação ou identificação dos braços dos postes com lâmpadas ou lumi-
nárias de energia que ficam acoplados junto aos postes no âmbito do município 
de Farroupilha (autor: Bancada do MDB);
Requerimento 019/2020: Sugestão Projeto de Lei que dispõe sobre a criação 
de cadastro único de doadores voluntários de sangue, e dá outras providências 
(autor: Bancada do PDT);
Requerimento 051/2020: Manutenção nas estradas que ligam as comunidade 
de Linha 30, Amadeo, 47 e Jacinto (autor: José Mario Bellaver, MDB);
Requerimento 052/2020: Congratulação ao novo empreendimento Pizzaria 
Famiglia Gasperin (autor: Sedinei Catafesta, PSD);
Requerimento 054/2020: Moção de Apoio ao Projeto de Lei 646/2020 (autor: 
Sedinei Catafesta, PSD);
Requerimento 055/2020: Propõe o congelamento de FGs, cancelamento de 
contratos e outras ações que possam vir a reduzir os gastos, tendo em vista o 
investimento necessário para combate ao Covid 19 (autor: Sedinei Catafesta, 
PSD);
Requerimento 056/2020: Criação de Comissão Especial para avaliação dos im-
pactos econômicos causados pelo Covid 19 (autor: Sedinei Catafesta, PSD);
Requerimento 057/2020: Moção de Apelo para que o Fundo Especial de Finan-
ciamento de Campanha 2020 seja usado na Saúde em combate ao Covid 19 
(autora: Maria da GlóriaMenegotto, Rede);
Requerimento 058/2020: Congratulações pelos 30 anos do escritório de conta-
bilidade Montemezzo – Escom (autor: Fabiano Piccoli, PSB);
Requerimento 059/2020: Congratulações para todos os profissionais da Saúde 
de Farroupilha em virtude da passagem do Dia da Saúde, hoje, 07 de Abril (au-
tor: Sedinei Catafesta, PSD);
Requerimento 060/2020: Convite ao coordenador do Procon, para que expla-
ne sobre o preço dos combustíveis de Farroupilha (autor: Rudmar Elbio da 
Silva, PSB);
Requerimento 061/2020: Sugestão de Projeto de Lei que autoriza a manuten-
ção em cinquenta por cento dos pagamentos mensais relativos aos contratos 
de transportes escolares celebrados com as empresas particulares de trans-
portes que prestam serviço ao poder público municipal (autores: Bancadas 
do PSB e PSD);
Requerimento 062/2020: Encaminhamento de denúncia ao Ministério Público, 
referente ao Pregão Eletrônico 031/2019, popularmente anunciado como sof-
tware da saúde (autores: Bancadas do MDB, PSB e PP);
Requerimento 063/2020: Instalação de placa de rua na esquina da Vêneto com 
João Carlos Frederico Fetter (autor: Fabiano Piccoli, PSB);
Requerimento 064/2020: Melhorias no asfalto da rua Wilson Tartarotti, próximo 
da Escola 1º de Maio (autores: Sedinei Catafesta, PSD; Rudmar Elbio da 
Silva, PSB);
Requerimento 065/2020: Moção de Protesto ao Congresso Federal a respeito 
do PEC 037/2019 que impede a vacância do vice em cargo definitivo (autor, 
Sedinei Catafesta, PSD);
Requerimento 066/2020: Sugestão Projeto de Lei que institui e inclui no ca-
lendário oficial do Município o Dia Municipal da Fibromialgia (autor: Bancada 
do MDB);
Requerimento 067/2020: Solicitação de distribuição de máscaras de forma 
que priorize os cadastrados nos programas sociais do município (autor: Jorge 
Cenci, MDB);
Requerimento 068/2020: Sugestão Projeto de Lei que dispõe sobre a isenção 
de IPTU às igrejas de qualquer culto, que funcionam em imóveis alugados, e dá 
outras providências (autora: Maria da Glória Menegotto, Rede);
Requerimento 069/2020: Instalação de caixa d’agua na Vila Esperança (auto-
res: bancadas do PDT e PSD);
Requerimento 070/2020: Substituição de postes na rua 14 de julho, próximo ao 
CESF (autor: Sedinei Catafesta, PSD);
Requerimento 071/2020: Congratulações às empresas L Laser, Beecorp e Pon-
to 3D Geek pela confecção e doação de máscaras ao HBSC (autor: Sedinei 
Catafesta, PSD);
Requerimento 072/2020: Congratulações ao Grupo L. FORMOLO, pelos 40 
anos de serviços prestados me Farroupilha (autor: Bancada do PP);
Requerimento 073/2020: utilização das raspas de asfaltos para reparo da via 
FR 43, bem como o seu alargamento (autor: Bancada do PSB);
Requerimento 074/2020: Sugestão de Resolução que dispõe sobre a criação, 
no âmbito da Câmara Municipal de Farroupilha, do programa denominado “Far-
roupilha contra o Vírus” (autor: Comissão Especial de impacto da Covid 19);
Requerimento 075/2020: Instalação de lombo faixa na rua Carazinho (autor: 
Bancada do PSB);
Requerimento 076/2020: Manutenção no passeio público da rua Romulo Noro 
(autor: Jorge Cenci, MDB);
Requerimento 077/2020: Reparo na via de acesso ao bairro Medianeira (autor: 
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Requerimento 112/2020: estudo técnico para a ampliação da calçada (avan-
ço) na Rua Júlio de Castilhos com 14 de julho (autor: Fabiano Piccoli, PSB);
Requerimento 113/2020: manutenção na iluminação pública da praça matriz 
(autor: Sedinei Catafesta, PSD);
Requerimento 114/2020: fiscalização de construção ilegal próxima da rodoviá-
ria (autor: Sedinei Catafesta, PSD);
Requerimento 115/2020: vaga de carga/descarga na Marechal Deodoro da 
Fonseca, próximo ao empreendimento Salloon Pet Shop (autor: Sedinei Ca-
tafesta, PSD);
Requerimento 116/2020: manutenção da estrada que liga Mundo Novo à Car-
los Barbosa (autora: Eleonora Broilo, MDB);
Requerimento 117/2020: Melhorias no Cemitério Público Municipal (autor: 
Poder Legislativo);
Requerimento 118/2020: colocação de vagas para pessoas com deficiência 
física no Centro de Eventos Mário Bianchi (autor: Bancada do PDT);
Requerimento 119/2020: sugere a implantação de cartazes nos prédio públicos 
municipais com o contato dos telefones de emergências em locais de fácil visu-
alização (autor: Fabiano Piccoli, PSB);
Requerimento 120/2020: convida a Comissão instituída pela Portaria 292 para 
explanar sobre o relatório elaborado (autores: Fabiano PIccoli, PSB; Sedinei 
Catafesta, PSD);
Requerimento 121/2020: remoção de cabos caídos na região central da cidade 
(autor: Sedinei Catafesta, PSD);
Requerimento 122/2020: Melhorias na pavimentação da Pedro Grendene e 
Paim Filho (autor: Sedinei Catafesta, PSD);
Requerimento 123/2020: Congratulações ao pe. Gilnei Fronza pela revitaliza-
ção da Capela Principal do Santuário de Caravaggio (autor: Sedinei Catafesta, 
PSD);
Requerimento 124/2020: Congratulações à Campeol Comercios de Produtos 
Hortigranjeiros, pelos 30 anos de fundação (autor: Sedinei Catafesta, PSD);
Requerimento 125/2020: Manutenção das estradas que liga Linha Ely com For-
romeco e na comunidade de Rio Burati (autor: Bancada do PDT);
Requerimento 126/2020: nomear a FR 152 como Darcy Luiz Farinon (autor: 
bancada do PDT);
Requerimento 127/2020: Sugestão Projeto de Lei que suspende a exigibilidade 
do ISSQN durante o período que especifica, e estabelece outras providências 
(autora: Maria da Glória Menegotto, Rede);
Requerimento 128/2020: Sugestão Projeto de Lei que estabelece limites à 
propaganda e à publicidade institucional da Administração Pública Municipal, 
direta e indireta, durante período de emergência ou de calamidade pública, e 
estabelece outras providências (autora: Maria da Glória Menegotto, Rede);
Requerimento 129/2020: Manutenção da RS 122, km 60 por parte do DAER 
(autor: Sedinei Catafesta, PSD);
Requerimentos 130/2020: ampliação do tempo de tolerância do estacionamen-
to rotativo para 10 minutos (autor: Sedinei Catafesta, PSD);
Requerimento 131/2020: criação de campanha de conscientização sobre a ne-
cessidade de seguir os protocolos sanitários da OMS diante da covid 19 (autor: 
Sedinei Catafesta, PSD);
Requerimento 132/2020: fiscalização no terreno baldio na Cel . Pena de Mora-
es, n. 58 (autor: Sedinei Catafesta, PSD);
Requerimento 133/2020: abertura da estrada junto as granjas da JBS (autor: 
Sandro Trevisan PP);
Requerimento 134/2020: Congratulações a Copase Contabilidade pelos 50 
anos de atuação (autores: Bancada do MDB e PP);
Requerimento 135/2020: manutenção da Paulo Broilo, em frente ao n. 312 
(autor: Jonas Tomazini, MDB);
Requerimento 136/2020: estudo de viabilidade para tornar a esquina da Julio 
de Castilhos e Guilherme Engers faixa amarela (autor: Jonas Tomazini, MDB);
Requerimento 138/2020: Reforço na sinalização e segurança do km 114 na 
RSC 453, trevo com a ERS 448 (autor: Bancada do MDB);
Requerimento 139/2020: Estudo de viabilidade para inverter a permissão de 
uso dos
estacionamentos localizados na Romulo Noro entre a Julio de Castilhos e Tira-
dentes (autor: Sandro Trevisan, PP);
Requerimento 140/2020: Congratulações a Cooperativa de Crédito Cresol pela 
instalação da agência em Farroupilha (autor: Sedinei Catafesta, PSD);
Requerimento 141/2020: Congratulações ao Farra Burger pelos dois anos de 
atuação (autor: Sedinei Catafesta, PSD);
Requerimento 142/2020: pintura de sinalização na rua José Achiles Colombo 
(autor: Fabiano Piccoli, PSB);
Requerimento 143/2020: Convite à Corsan para explanar sobre o calendário 
de obras para Farroupilha (autores: Fabiano Piccoli, PSB e Sedinei Cata-
festa, PSD);
Requerimento 144/2020: Manutenção no asfalto para o Salto Ventoso (Sedinei 
Catafesta, PSD);
Requerimento 145/2020: Manutenção na estrada próxima ao Grêmio São Luiz 
(autor: Sedinei Catafesta, PSD);
Requerimento 146/2020: esclarecimentos a Unimed sobre os horários de aten-
dimento para exames de raio X e o número de farroupilhenses conveniados 

(autor: Bancada do MDB);
Requerimento 147/2020: Adequação de boca de lobo na rua Minas Gerais, 
bairro Bela Vista (autor: Jonas Tomazini, MDB);
Requerimento 148/2020: Estudo de viabilidade para instalação de semáforo na 
esquina da Três de outubro com Marechal Floriano (autor: Jorge Cenci, MDB);
Requerimento 149/2020: manutenção do passeio público localizado na RS 
122, km 62 (autor: Jorge Cenci, MDB).

Pedidos de Informação aprovados

Pedido de Informação 011/2020: Cópia do processo de compra de oito mil 
testes rápidos para detecção da covid 19 (autores: Bancadas do MDB, PP 
e PSB);
Pedido de Informação 012/2020: Cópia do processo de compra de ventila-
dores UTI para instalação na UPA (autores: Bancadas do MDB, PP e PSB);
Pedido de Informação 013/2020: Informações sobre a ausência de pavimen-
tação na avenida Armando Antonello entre as ruas Arcangelo Chiele e Maria 
Mocellini (autor: Bancada do PSB);
Pedido de Informação 014/2020: Informações sobre contratação de pessoa 
jurídica para auditoria de Procedimento licitatório 031/2019 (autor: Bancadas 
do MDB, PSB, PP);
Pedido de Informação 015/2020: Critérios referente a doação de animais, cas-
tração, empresas prestadora de serviços ao Canil Municipal, bem como a fun-
ção dos servidores atuantes; e o gerenciamento de cuidados a equinos (autor: 
Frente Parlamentar de apoio a Bem Estar à vida Animal);
Pedido de Informação 016/2020: Solicitação quanto a análise das sugestões 
projetos de lei enviadas pelo Poder Legislativo (autor: Bancada do PDT);
Pedido de Informação 017/2020: andamento das obras de passeio público na 
Papa João XXIII (autor: Bancada do PDT);
Pedido de Informação 018/2020: quantidade de imóveis alugados pela admi-
nistração, bem como os valores pagos por cada imóvel e a sua utilização (autor: 
Bancada do MDB);
Pedido de Informação 020/2020: Motivo de fechamento das ruas de acesso 
ao Loteamento Santa Rita e ao Horto Municipal (autora: Maria da Glória Me-
negotto, Rede);
Pedido de Informação 021/2020: cronograma das obras de asfaltamento da 
rua 13 de Maio, entre a Paulo Broilo e Armando Antonello (autor: Bancada 
do PDT);
Pedido de Informação 022/2020: Relatório da Missão técnica na Coréia do Sul 
realizada em dezembro de 2019 (autor: Bancada do PDT);

Projetos de Lei aprovados

Projeto de Lei 010/2020: Aprovam denominações para vias públicas municipais 
(autor: Poder Legislativo);
Projeto de Lei 011/2020: Denomina via pública municipal de Estrada da Fruta 
(autor: Executivo Municipal);
Projeto de Lei 015/2020: Altera a Lei Municipal nº 4.166, de 14-10-2015 (autor: 
Executivo Municipal);
Projeto de Lei 017/2020: Altera a Lei Municipal nº 3.139, de 23-05-2006 (autor: 
Executivo Municipal).
Projeto de Lei 018/2020: Autoriza cessão de uso de bens públicos à Compa-
nhia Riograndense de Saneamento – CORSAN (autor: Executivo Municipal);
Projeto de Lei 019/2020: Autoriza dação de imóvel em pagamento (autor: 
Executivo Municipal);
Projeto de Lei 024/2020: Altera as Leis Municipais nº 4.383, de 20-12-2017, 
4.581, de 20-12- 2019, e 4.582, de 20-12-2019 (autor: Executivo Municipal);
Projeto de Lei 025/2020: Altera a Lei Municipal nº 4.591, de 31-03-2020 (autor: 
Executivo Municipal);
Projeto de Lei 028/2020: Autoriza a contratação de pessoal por tempo determi-
nado para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público 
(autor: Poder Executivo);
Projeto de Lei 029/2020: Autoriza a contratação de pessoal por tempo determi-
nado para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público 
(autor: Executivo Municipal);
Projeto de Lei 030/2020: Dispõe sobre a ciência ao Poder Legislativo Municipal 
da abertura dos créditos adicionais extraordinários incorporados ao orçamen-
to do ano de 2020 emdecorrência de situação de Calamidade Pública (autor: 
Executivo Municipal);
Projeto de Lei 031/2020: Autoriza a abertura de crédito especial (autor: Exe-
cutivo Municipal);
Projeto de Lei 032/2020: Autoriza a antecipação de pagamentos de transporte 
escolar durante o período de suspensão das aulas, em decorrência da pande-
mia do novo coronavírus (COVID19) (autor: Poder Executivo).


