
A Câmara de Vereadores se-
diou a reunião do grupo de 
pesquisa que visa a promoção 
do kiwi de Farroupilha. No 
encontro, técnicos e produto-
res expuseram o atual cenário 
do fruto no município.
Houve uma diminuição da 
produção. Entre os fatores 
apontados, há a existência 
de fungos que prejudicam 
a safra, principalmente de 
videiras mais antigas; e a im-
portação de novas variedades 
do fruto por valores que de-
sequilibram a concorrência 
de mercado.
O presidente da Câmara, 
Fernando Silvestrin acompa-
nhou toda reunião, e colocou 
a disposição das entidades 
a Comissão de Agricultura, 
bem como a Frente Parla-
mentar de Apoio ao Kiwi, 
para que os parlamentares 
possam auxiliar em incenti-
vos e políticas públicas aos 
produtores.
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Vereadores congelam salários para os 
próximos quatro anos

Prevista para a próxima 
legislatura (2021/2024), 
a Câmara de Vereadores 
aprovou a permanência 
dos valores de subsídios 
para prefeito, vice, secre-
tários Municipais e vere-
adores. 
Os salários de secretários 
e vice, seguirão sendo de 
cerca de R$ 12 mil e nove 
mil reais, respectivamen-
te. Já o prefeito, cerca de 
R$ 25 mil. Os vereadores 
seguirão com o salário de 
R$ 6,2 mil. 
O valor estabelecido sig-

nifica 60% do permitido 
constitucionalmente, e 
está abaixo da média dos 
parlamentos de cidades 
gaúchas com número se-
melhante de habitantes.
O último aumento de sa-
lários realizado pelos par-
lamentares foi em 1998, 
quando o Poder Legis-
lativo passou a realizar 
duas sessões por semana. 
Desde então os valores são 
reajustados anualmente 
com base na inflação, en-
tre outros aspectos econô-
micos.

Visando uma correção no 
Plano Diretor do Municí-
pio, os vereadores apro-
varam por unanimidade 
a retomada de áreas rurais 
no interior. 
As localidades tornaram-se, 
em 2018, áreas urbani-
zadas, cujo propósito era 
o fomento de empreen-
dimentos habitacionais, 
porém a mudança trouxe 
transtornos aos agricul-
tores. 
Desta forma, a proposição 
aprovada, cria pequenas 
áreas urbanas em meio a 
áreas rurais, permitindo 
assim a instalação de co-
operativas habitacionais e 
o fomento da agricultura 
local. 
Além da retomada de áre-
as ruralistas, a proposição 
altera também pequenas 
áreas  centrais, permitin-
do a construção de novos 
empreendimentos.

Áreas ruais 
voltam a vigorar 

no PDDTI



Parlamentares cobram do Daer mais segurança nas rodovias

Os parlamentares cobra-
ram do DAER, de forma 
presencial no mês de ju-
lho, a necessidade de pro-
vidências por parte do De-
partamento de Estradas no 
trevo que liga a RSC 453 
com a ERS 448 -  o local foi 
cenário de graves aciden-
tes nos últimos meses. As 

condições da pavimenta-
ção da RS 122 e da VRS 
813 também foram ex-
postas pelos vereadores, 
uma vez que agravou sua 
trafegabilidade em razão 
das fortes chuvas do pe-
ríodo.
O Daer explicou que não 
há projetos com recursos 

empenhados para o trevo, 
mas propôs ao município a 
possibilidade de um termo 
de cooperação técnica, o 
qual caberia ao Executivo 
Municipal a execução da 
obra, enquanto que o De-
partamento de Estradas 
apresentaria uma assesso-
ria técnica do projeto de 
sinalização a ser realizado.
A reunião contou também 
com a presença de parla-
mentares de Caxias do Sul 
e Nova Roma do Sul; além 
da Secretaria de Planeja-
mento de Farroupilha. 
De forma coletiva os par-
lamentos entregaram suas 
reivindicações por ofício 
com os pontos da região 
a serem averiguados pelo 
Daer.

Vereadores vistoriam as obras de asfaltamento do interior
Uma comitiva de vereado-
res, lideradas pela Comissão 
Parlamentar de Obras, Ser-
viços Públicos, e Trânsito, 
esteve, no mês de agosto,  
no 2º e 3º distrito de Farrou-
pilha vistoriando as obras 
de asfaltamento oriundas de 
financiamento do Badesul e 
do Paru – Programa de As-

faltamento Rural e Urbano.
Foram percorridos cerca de 
18 quilômetros, entre as co-
munidades de Linha Muller 
e Linha Ely (3º Distrito), 
passando pelo Parque do 
Salto Ventoso. O trecho que 
recebeu recursos do Bade-
sul, já possui grande parte 
de seu trajeto asfaltado, sem 

avarias na via, porém há lo-
cais que sofreram com desli-
zamentos de terra.
Já no 2º Distrito, os parla-
mentares encontraram fis-
suras no asfalto em Linha 
Rio Branco, e a necessidade 
de manutenção no passeio 
público junto a Escola da 
comunidade de São Marcos.
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Comitê apresenta a Surdolimpíadas de 
Verão aos vereadores

Pela primeira vez na Améri-
ca Latina, a região da Serra 
Gaúcha receberá em de-
zembro de 2021 a Surdolim-
píadas de Verão. O evento, 
que está em sua 24ª edição, 
é organizado pelo Comitê 
Internacional de Esportes 
para Surdos, e proporcio-
na um campeonato de 21 
modalidades, para cerca de 
quatro mil atletas.
Presentes em Sessão, repre-

sentates do Comitê expu-
seram aos parlamentares o 
trabalho que está sendo de-
senvolvido para a realização 
do evento na Serra. 
Entre as modalidades ofer-
tadas, Farroupilha será a 
sede oficial de três delas: 
tênis de mesa, futebol e ci-
clismo.
A surdolimpíada ocorrerá 
de 05 a 21 de dezembro de 
2021.

O gestor municipal da 
Corsan, Elton Luiz Ernzen 
esteve em sessão acompa-
nhado do superintende 
regional da Autarquia, 
Tiago Moraes Dellanhese 
explanando aos vereado-
res sobre seu calendário 
de obras previstas para 
Farroupilha no que tange 
o tratamento e distribui-
ção da água e esgoto. 
Conforme o superintende, 
as obras estão ocorrendo 
dentro do prazo previs-
to, tendo a conclusão das 
obras de esgotamento 
para agosto de 2021. Ao 
longo do ano a autarquia 
investiu em maquinários, 
como adutoras, novos re-
servatórios e canalizações, 
a fim de evitar comprome-
ter a distribuição de água.

Calendário de 
obras da Corsan



CONTRA 
o aumento médio 
de 6% da taxa de 
energia elétri-
ca nas tarifas da 
RGE. A medida 
foi aprovada pela 
Agência Nacional 
de regulação da 
Energia Elétrica, 
a Aneel, em junho. 
A Moção de Repú-
dio solicita a revi-
são do reajuste por 
parte da Aneel.

Legislativo posiciona-se, via Moções, sobre medidas 
adotadas por órgãos de esferas Estadual e Federal

CONTRA 
o Projeto do Go-
verno do Estado 
referente a tribu-
tação no RS. 
Conforme a Mo-
ção, o projeto 
proposto pelo go-
vernador vai de 
encontro ao perío-
do econômico que 
o Estado vive, em 
razão da pande-
mia causada pela 
covid-19.

A FAVOR
do projeto de Lei 
1095/2019 prevê o 
aumento da pena 
para até cinco anos 
de reclusão em cri-
mes envolvendo a 
violência com ani-
mais. O Projeto de 
Lei, aprovado na 
Câmara Federal e 
Senado, foi sancio-
nado pelo presi-
dente no dia 29 de 
setembro. 

CONTRA 
as medidas adota-
das pelo Governo 
do RS em relação 
a pandemia. A 
Moção enfatiza a 
ausência de estra-
tégias eficazes rela-
cionadas a econo-
mia, restringindo 
diretos constitu-
cionais como tra-
balho, educação, 
transporte, lazer e 
segurança.

Nova metragem para faixas de domínio é aprovada
A proposição visa 
reduzir a faixa de 
domínio público 
não edificável de 15 
para sete metros em 
rodovias estaduais. 
A construção deste 
projeto teve a cola-

boração da AFEA 
e CICS, que juntas 
com a Comissão 
de Obras Serviços 
Públicos e Trânsito 
da Casa Legisla-
tiva verificaram 
as dificuldades 

das empresas em 
se instalarem no 
município, dada a 
possível perda de 
áreas edificáveis.
Diante disso, a re-
dução para sete 
metros seguirá 

garantindo a trafe-
gabilidade segura 
da via, ao mesmo 
tempo que fornece 
mais um mecanis-
mo de incentivo a 
novos empreendi-
mentos na cidade.
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Requerimentos aprovados

Requerimento 137/2020: Sugestão de Projeto de Lei que institui e inclui no Calendário Oficial de 

Eventos do Município de Farroupilha o Dia do Coletor de Lixo (autor: Sedinei Catafesta, PSD);

Requerimento 151/2020: solicitação de pintura de sinalização horizontal da linha que separa 

o fluxo, na Rua Júlio de Castilhos desde o número 1582 até o numeral 201 (autores: Deivid 

Argenta, PDT e Maria da Glória Menegotto, Rede);

Requerimento 152/2020: manutenção na estrada de Vila Rica, 3º Distrito (autor: Josué Paese 

Filho, PP);

Requerimento 153/2020: congratulações a Vilma Lourdes Bohm Tasca pela medalha Svensk 

2020 (autora: Maria da Glória Menegotto, Rede);

Requerimento 154/2020: Sugestão Projeto de Lei que reconhece a prática da atividade física 

ministrada por profissionais de Educação Física como essenciais para a população de farrou-

pilha, em estabelecimentos prestadores de serviços destinados a esta finalidade (autora: Maria 

da Glória Menegotto, Rede);

Requerimento 155/2020: Celeridade nos reparos da ERS 448 sofreu um deslizamento (autor: 

Fabiano Piccoli, PSB);

Requerimento 156/2020: Congratulações a Pegô auto elétrica pelos 10 anos de atividades (autor: 

Sedinei Catafesta, PSD);

Requerimento 157/2020: Congratulações a Sheila da Rosa Marchiori pelo Dia do Caminhoneiro 

(autor: Sedinei Catafesta, PSD);

Requerimento 158/2020: Troca de lâmpadas na rua José Rizzo (autor: Sedinei Catafesta, PSD);

Requerimento 159/2020: Verificação de cabos de energia elétrica na rua Prefeito João Grendene, 

bairro Alvorada (autor: Sedinei Catafesta, PSD);

Requerimento 160/2020: Sugestão Projeto de Lei que institui o Dia Municipal do Motoboy 

(autor: Sedinei Catafesta, PSD);

Requerimento 161/2020: Congratulações a 4 Rodas, por recentes atividades de transportes em 

Farroupilha (autor: Sedinei Catafesta, PSD);

Requerimento 162/2020: Análise de solo na rua Égide A. Fagherazzi (autor: Sedinei Catafes-

ta, PSD);

Requerimento 163/2020: Melhorias nas paradas de ônibus localizadas junto ao Moinho Covolan 

(autor: Sedinei Catafesta, PSD);

Requerimento 164/2020: Sugestão Projeto de Lei que institui o dia Municipal do motorista de 

aplicativo (autor: Sedinei Catafesta, PSD);

Requerimento 165/2020: Revisão dos horários oferecidos pela Bento Transporte (autor: Sedinei 

Catafesta, PSD);

Requerimento 166/2020: Sinalização de trânsito no cruzamento da José Rizzo e Giovane Chies 

(autor: Sedinei Catafesta, PSD);

Requerimento 167/2020: Manutenção da iluminação pública na Mal. Deodoro da Fonseca, Três 

de Outubro, Vitorio Tartarotti e Dalcy F. de Andrade (autor: Jonas Tomazini, MDB);

Requerimento 168/2020: Sinalização de velocidade na Avenida Armando Antonello entre a Papa 

João XXIII e Independência (autor: Arielson Arsego, MDB);

Requerimento 169/2020: Sinalização semafórica no cruzamento da Paulo Broilo e Independên-

cia (autor: Arielson Arsego, MDB);

Requerimento 170/2020: Moção de Apoio ao Movimento Popular contra as medidas adotadas 

pelo Governo do RS para contenção da Covid 19 (autor: Bancada do PDT);

Requerimento 171/2020: Sugere a suspensão do estacionamento rotativo enquanto Farroupilha 

estiver classificada em Bandeira Vermelha (autor: Bancada do MDB);

Requerimento 172/2020: manutenção da iluminação pública das ruas Augusto Breitenbache 

João Albino Bender (autor: Jonas Tomazini, MDB);

Requerimento 173/2020: estudo de viabilidade para retirada do quebra-molas localizado em 

frente ao balneário Santa Rita (autor: Fabiano Piccoli, PSB);

Requerimento 174/2020: Congratulações as empresas Grendene e Soprano pela presença no 

ranking das 50 empresas mais inovadoras da região Sul (autor: Sedinei Catafesta, PSD);

Requerimento 175/2020: Estudo de viabilidade de pintura amarela em um sentido da rua Giáco-

mo Mandeli (autor: Sedinei Catafesta, PSD);

Requerimento 176/2020: Manutenção do espaço cedido para o Resgate Voluntário de Farroupi-

lha (autor: Sedinei Catafesta, PSD);

Requerimento 177/2020: Sugestão Projeto de Lei que institui o Projeto Juro Zero no município 

de Farroupilha, e dá outras providências (autor: Sedinei Catafesta, PSD);

Requerimento 178/2020: Recuperação de trechos da pista de caminhada da Rodovia dos Romei-

ros (autor: Sedinei Catafesta, PSD);

Requerimento 179/2020: Melhorias na rua Lucindo Lodi (autor: Sedinei Catafesta, PSD);

Requerimento 180/2020: Manutenção no asfalto da Rodovia dos Romeiros (autor: Sedinei 

Catafesta, PSD);

Requerimento 181/2020: Congratulações pelos 14 anos de atividades do 36º Batalhão de Polícia 

Militar (autor: Sedinei Catafesta, PSD);

Requerimento 182/2020: Manutenção da escadaria da rua Carlos Fetter (autor: Sedinei Ca-

tafesta, PSD);

Requerimento 183/2020: estudo de viabilidade para inserir vaga de carga e descarga na rua Inde-

pendência, próxima ao mercado Ortafrutti (autor: Sedinei Catafesta, PSD);

Requerimento 184/2020: Congratulações pela inauguração do estabelecimento Super Pets (au-

tora: Maria da Glória Menegotto, Rede);

Requerimento 185/2020: Manutenção de iluminação pública nas ruas Vitório Dalmonte, João 

Albino Bender – entre as ruas Pref. Schnneider e Luiz Busetti; e na av. Armando Antonello – entre 

a Papa João XXIII e cel. Pena de Moraes (autor: Jonas Tomazini, MDB).

Requerimento 187/2020: congratulações a Polo Supermercados pelo início das atividades em 

Farroupilha (autora: Maria da Glória Menegotto, Rede);

Requerimento 188/2020: congratulações a Oral Unic pelo início das atividades em Farroupilha 

(autora: Maria da Glória Menegotto, Rede);

Requerimento 189/2020: realização de uma ação tapa buracos na rua André Colombo (autor: 

Sedinei Catafesta, PSD);

Requerimento 190/2020: melhorias na rua Carlos Ferronato, proximidades da equina com a rua 

Pedro Koff (autor: Sedinei Catafesta, PSD);

Requerimento 191/2020: solicitação de pintura da ciclo faixa na Rua Armando Antonello (au-

tor: Sedinei Catafesta, PSD);

Requerimento 192/2020: solicitação de patrolamento na Avenida das Industrias (autor: Sedinei 

Catafesta, PSD);

Requerimento 193/2020: troca de lâmpada na Rua Arcângelo Chiele, 874 (autor: Sedinei Ca-

tafesta, PSD);

Requerimento 194/2020: conserto de lombo-faixa na rua Independência (autor: Arielson 

Arsego, MDB);

Requerimento 195/2020: Moção de contrariedade a Reforma Tributária proposta pelo Governo 

do RS (autor: Sedinei Catafesta, PSD);

Requerimento 196/2020: Convite ao representante do INSS explanar sobre o atual funcionamen-

to do Instituto (autor: Jonas Tomazini, MDB);

Requerimento 197/2020: Congratulações ao Lions Clube Farroupilha Centro pelos 60 anos de 

fundação (autora: Maria da Glória Menegotto, Rede);

Requerimento 199/2020: Retirada de veículo abandonado na rua Itália, esquina com José Gazoni 

(autora: Maria da Glória Menegotto, Rede);

Requerimento 200/2020: instalação de placa “proibido estacionar” em frente a empresa

Metalfar, bairro São Francisco (autor: Sedinei Catafesta, PSD);

Requerimento 201/2020: congratulações a Distribuidora de Produtos Alimentícios Bristot pela 

passagem de seus 52 anos de fundação (autora: Maria da Glória Menegotto, Rede);

Requerimento 202/2020: congratulações ao CDL pela comemoração dos seus 49 anos de funda-

ção (autora: Maria da Glória Menegotto, Rede);

Requerimento 203/2020: Manutenção no calçamento da rua Leopoldo David Malinverno, próxi-

mo ao numeral 004, bairro Santo Antônio (autor: Sedinei Catafesta, PSD);

Requerimento 204/2020: Congratulações a Cantina de Danilo Zamboni pelo pioneirismo em 

seu empreendimento de produtos coloniais (autor: Sedinei Catafesta, PSD);

Requerimento 205/2020: Melhorias na rua São Vicente e arredores, conforme solicitação da 

Associação do Bairro Nova Vicenza (autora: Maria da Glória Menegotto, Rede);

Requerimento 206/2020: Manutenção na estrada do Burati, próximo ao Clube de Caça e Pesca 

(autor: bancada do PDT)

Requerimento 207/2020: Deslocamento da boca de lobo, entre as ruas Gramado com Alegre 

(autora: Maria da Glória Menegotto, Rede);
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Requerimento 208/2020: Reparos no calçamento da rua Augusto Crippa n. 703 (autor: Sedinei 

Catafesta, PSD);

Requerimento 210/2020: Esclarecimento sobre a relação do Executivo Municipal e Correios no 

atendimento de comunidades do interior (autor: Fabiano Piccoli, PSB);

Requerimento 211/2020: Congratulações aos bombeiros envolvidos no combate ao incêndio 

ocorrido no prédio Vêneto em 26 de dezembro de 2018 (autor: Fabiano Piccoli, PSB);

Requerimento 212/2020: Esclarecimentos do Correios sobre a ausência de correspondência 

emitidas no 2º Distrito – Vila Jansen (autor: Fabiano Piccoli, PSB);

Requerimento 213/2020: Moção de Apoio ao PL 1095/19, referente a pena de reclusão a quem 

praticar violência em animais (autor: Bancada do PP);

Requerimento 214/2020: Verifique as galerias instaladas na Rua Júlio de Castilhos, se não foram 

afetadas pela obra de pavimentação da via (autor: Jonas Tomazini, MDB);

Requerimento 215/2020: Manutenção do poste de iluminação na rua prefeito Schneider, n. 915 

(autora: Maria da Glória Menegotto, Rede);

Requerimento 216/2020: Construção de escada de acesso na Rômulo Noro na frente da esquina 

com a rua João Nervo, seguindo em direção à rua Angelo Antonelo (autora: Maria da Glória 

Menegotto, Rede);

Requerimento 217/2020: Reparo na rua Veranópolis, bairro Industrial (autor: Sandro Trevi-

san, PP).

Requerimento 218/2020: Sugestão Projeto de Lei que altera a Lei 3.341, que dispõe sobre a 

gratuidade do transporte coletivo urbano, assegurada pelo art. 145 da Lei Orgânica Municipal 

(autor: Bancada do MDB e PP);

Requerimento 219/2020: Convida o Correios para explanar e esclarecer sobre o eventual ence-

ramento das bases de distribuição nas comunidades: Vila Jansen, São Marcos, Nova Sardenha e 

Nova Milano (autores: Fabiano Piccoli, PSB e Bancada do MDB);

Requerimento 220/2020: Congratulações à Escola Municipal Santa Cruz pelo desempenho apre-

sentado no Ideb (autora: Maria da Glória Menegotto, Rede);

Requerimento 221/2020: Congratulações às Escolas do Município que obtiveram excelentes 

colocações no Ideb (autores: Fabiano Piccoli e bancada do MDB);

Requerimento 222/2020: manutenção no calçamento entre a ERS 122 e rua Francisco Baretta 

(autor: Sedinei Catafesta, PSD);

Requerimento 224/2020: Congratulações a Maestro Barbearia pelo início das atividades em 

Farroupilha (autor: Sedinei Catafesta, PSD);

Requerimento 225/2020: Moção de Repúdio a ANEEL, por conta do reajuste nas tarifas de ener-

gia elétrica (autor: Sedinei Catafesta, PSD);

Requerimento 226/2020: Melhorias na estrada que liga Burati ao Desvio Blauth (autor: Ban-

cada do PP);

Requerimento 227/2020: Melhorias na estrada que liga Burati a Monte Bérico, 3º (autor: Ban-

cada do PP);

Requerimento 228/2020: Congratulações a Família Menzen pela referência de cultivo doméstico 

de produtos orgânicos e compostagem (autor: Sedinei Catafesta, PSD);

Requerimento 229/2020: congratulações a Escola Presidente Dutra pelos 60 anos de atividades 

(autor: Bancada do MDB);

Requerimento 230/2020: Estudo de viabilidade por parte do Governo do Estado sobre a retoma-

da gradativa de eventos e festas (autor: Fabiano Piccoli, PSB);

Requerimento 231/2020: Manutenção na estrada de Linha São Miguel que dá acesso à Fazenda 

Esperança (autor: Sedinei Catafesta, PSD);

Requerimento 232/2020: Remoção de veículo abandonado na rua Severino Lodi (autor: Se-

dinei Catafesta, PSD);

Requerimento 233/2020: instalação de luminária completa na esquina da Rua Seberi com a 

Achylles Fernando Bonfanti (autor: Jonas Tomazini, MDB);

Requerimento 234/2020: troca de lâmpada na Rua: Júlio de Castilhos, defronte ao numeral 1860 

(autor: Jonas Tomazini, MDB).

Pedidos de Informação aprovados

Pedido de Informação 019/2020: Contratos e valores referentes as Leis Municipais 4.235 

e 4.414 (autor: Fabiano Piccoli, PSB);

Pedido de Informação 023/2020: o motivo pelo qual ainda não foi instalado um semá-

foro entre as ruas Marechal Deodoro da Fonseca com a Três de Outubro (autor: Fabiano 

Piccoli, PSB);

Pedido de Informação 024/2020: situação de locação do imóvel que há a garagem de 

máquinas da prefeitura (autores: bancadas do MDB e PP);

Pedido de Informação 025/2020: Contrato referente a obra de capeamento asfáltico da 

Papa João XXIII, juntamente com seus termos de notificação (autor: Bancada do PP);

Pedidos de Informação 026/2020: Documentos referentes a 7ª etapa das obras da pista de 

caminhada da Rodovia dos Romeiros (autor: Bancada do MDB);

Pedido de Informação 027/2020: quantidade de testes rápidos para covid-19 foram adqui-

ridos pelo executivo Municipal, o respectivo valor unitário dos teste e os locais em que os 

teste já foram realizados (autor: Bancada do MDB);

Pedido de Informação 028/2020: documentos referentes aos projetos estruturais e de 

resíduos do Canil Municipal (autor: Bancada do MDB).

Pedido de Informação 029/2020: Dados sobre a captação de esgotamento no loteamento 

Felicitá, bairro São Francisco (autor: Sedinei Catafesta, PSD);

Pedido de Informação 030/2020: Dados referentes ao projeto da pista olímpica de atletis-

mo do bairro cinquentenário – seus valores e cronogramas para início das obras (autor: 

Sedinei Catafesta, PSD);

Pedido de Informação 031/2020: Esclarecimento sobre o fechamento dos banheiros pú-

blicos da praça da Igreja Matriz (autora: Maria da Glória Menegotto, Rede);

Pedido de Informação 032/2020: Cronograma das obras de “tapa buraco” da av. Pedro 

Grendene, Paim Filho e o asfaltamento da São Vicente (autor: bancada do PDT);

Pedido de Informação 033/2020: Documentos referentes ao galpão localizado em fren-

te ao Condomínio Farroupilha, bem como as providências tomadas diante de possível 

abandono de veículo na localidade e perturbações do sossego público (autor: bancada 

do PDT).

Projetos de Lei aprovados

Projeto de Lei 003/2020: Altera as Leis Municipais n.º 4.090, de 29 de dezembro de 2014, n.º 

4.176, de 26 de novembro de 2015 e n.º 4.191, de 09 de dezembro de 2015 (autor: Comissão de 

Obras Serviços Públicos e Trânsito);

Projeto de Lei 011/2020: Fixa o subsídio do Prefeito e do Vice-Prefeito Municipal de Farroupilha 

RS, e dá outras providências (autor: Legislativo Municipal);

Projeto de Lei 012/2020: Fixa os subsídios dos Secretários Municipais, e dá outras providências 

(autor: Legislativo Municipal);

Projeto de Lei 013/2020: Fixa os subsídios dos Vereadores de Farroupilha – RS para a próxima 

Legislatura, e dá outras providências (autor: Legislativo Municipal);

Projeto de Lei 014/2020: Aprovam denominações para vias públicas municipais (autores: Ban-

cadas do PDT, PSB, PSD e Rede);

Projeto de Lei 033/2020: Autoriza a abertura de crédito especial (autor: Executivo Municipal); 

Projeto de Lei 035/2020: Altera a Lei Municipal nº 4.579, de 19-12-2019 (autor: Executivo 

Municipal);

Projeto de Lei 036/2020: Autoriza a abertura de crédito especial (autor: Executivo Municipal);

Projeto de Lei 037/2020: Altera a Lei Municipal nº 4.176, de 26-11-2015 (autor: Executivo 

Municipal);

Projeto de Lei 039/2020: Institui o Fundo Municipal da Juventude, e dá outras providências 

(autor: Executivo Municipal);

Projeto de Lei 040/2020: Altera a Lei Municipal n.º 4.603, de 02-07-2020 (autor: Executivo 

Municipal);

Projeto de Lei 041/2020: Autoriza a abertura de crédito especial (autor: Executivo Muni-

cipal); 

Projeto de Lei 042/2020: Autoriza a abertura de crédito especial (autor: Executivo Municipal);

Projeto de Lei 043/2020: Autoriza a abertura de crédito especial (autor: Executivo Municipal);

Projeto de Lei 046/2020: Autoriza a abertura de crédito especial (autor: Executivo Municipal);

Projeto de Lei 047/2020: Altera a Lei Municipal nº 4.591, de 31-03-2020 (autor: Executivo

Municipal).
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