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Câmara Municipal 
empossa sua 

19º Legislatura

Com posse realizada no primeiro 
dia de 2021, a Câmara de Vereado-
res deu início a sua 19º Legislatu-
ra. Empossados, os 15 vereadores 
tiveram como primeira ação de 
seus mandatos eleger a mesa dire-
tora que administraria o Legislati-
vo em 2021.
A Mesa, eleita com 13 votos, é 
composta por Tadeu Salib dos 
Santos como presidente, tendo 
Eleonora Broilo e Eurides Sutilli 
como vices; Felipe Maioli e Calebe 
Coelho como secretários.

Na Sessão os vereadores Arlene 
Lazzari e Jorge Cenci solicitaram 
licença da vereança, sendo eles 
atualmente representados pelos 
suplentes Sandro Trevisan e Mar-
celo Broilo, respectivamente.
Uma vez composta a Mesa Direto-
ra, os parlamentares deliberaram 
pela composição das comissões 
parlamentares permanentes (ta-
bela ao lado), as quais são respon-
sáveis pelas análises técnicas dos 
projetos de lei em trâmite na Casa 
Legislativa.

esq. para a dir.: Eurides Sutilli, Felipe Maioli, Marcelo Broilo, Calebe Coelho, Clarice 
Baú, Tadeu Salib dos Santos, Eleonora Broilo, Maurício Bellaver, Sandro Trevisan, Julia-
no Baumgarten, Davi de Almeida, Roque Severgnini, Gilberto do Amarante e Tiago Ilha.

COMISSÕES PERMANENTES

Constituição e Justiça
Eleonora Broilo

Clarice Baú
Felipe Maioli

Finanças e Orçamento
Eurides Sutilli
Marcelo Broilo

Sandro Trevisan
Obras, Serviços Públicos e Trânsito

Gilberto do Amarante
Eurides Sutilli

Sandro Trevisan
Educação, Esporte, Cultura, Lazer e 

Assistência Social
Calebe Coelho

Juliano Baumgarten
Felipe Maioli

Direitos e Garantias Fundamentais
Calebe Coelho

Gilberto do Amarante
Tiago Ilha

Desenvolvimento Econômico e 
Agricultura

Roque Severgnini
Gilberto do Amarante

Maurício Bellaver
Saúde e Meio Ambiente

Calebe Coelho
Davi André de Almeida

Eleonora Broilo
Desenvolvimento Urbano e 

Habitação
Juliano Baumgarten

Marcelo Broilo
Maurício Bellaver

Segurança Pública
Davi André de Almeida

Eleonora Broilo
Tiago Ilha



Protesto ao preço mínimo da uva

Preocupados com a desvaloriza-
ção da uva pelo Governo Federal, a 
Câmara de Vereadores enviou uma 
Moção de Protesto ao preço mínimo 
exposto pelo Ministério da Agricultu-
ra e Abastecimento.
A moção defende um reajuste que 
propicie o equilíbrio econômico do 
agricultor. Conforme expõe o docu-
mento, o aumento no preço mínimo 
apresentado é de 1,85%, passando 
para R$1,10 o quilo da fruta.

Moinho Covolan
A Associação Cultural Moinho Covo-
lan expôs aos parlamentares a necessi-
dade de ação do Poder Público a fim de 
viabilizar o tombamento histórico do 
prédio que sedia a entidade.
O local, que conserva a base de pedras, 
pilares de tijolos e vigas de madeira 
abrigou entre 1940 e 1980 o Moinho 
Covolan, e atualmente é um centro 
cultural com projetos culturais que 
se estendem entre workshops, shows, 
cafés filosóficos e exposições, além de 
abrigar um museu com 130 objetos que 
referenciam a história do moinho.
A Associação Cultural que possui mais 
de 700 membros, defende o empreen-
dedorismo implantado no local, e soli-
cita o tombamento a fim de preservar 
a história exposta bem como suas ati-
vidades. Sem o tombo, os artistas e as-
sociados temem que ele seja demolido.

Doar refeições
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Os vereadores aprovaram por 
unanimidade o Projeto de Lei 
009/2021 que possibilita a doa-
ção de alimentos excedentes de 
restaurantes, padarias, refeitórios, 
feiras, açougues e similares para 
entidades do município.
Conforme a proposição caberá a 
empresa doadora informar o pra-
zo de validade do alimento bem 
como seus valores nutricionais. 
Já a entidade beneficiada deverá 
providenciar o transporte e arma-
zenamento do alimento conforme 
as medidas sanitárias vigentes. 
A proposição reforça a Lei Fede-
ral 14.016 de 2020, que estabelece 
condições para a doação de refei-
ções visando o combate a fome e 
ao desperdício de comida em âm-
bito nacional.

O primeiro Projeto de Lei do Executivo 
protocolado na Casa Legislativa buscou 
instituir o Programa de Recuperação 
Fiscal de Farroupilha (Refis) o qual 
proporciona uma renegociação aos 
cidadãos que possuem algum tipo de 
dívida com o Município.
Segundo estabelece a proposição, a 
amortização poderá ocorrer no des-
conto dos juros, que pode variar de 
20% a 100% conforme os números de 
parcelas estabelecidas entre o cidadão e 
a Prefeitura.
O PL 001/2021 foi aprovado por una-
nimidade entre os vereadores. Antes da 
votação, a proposição foi tema de audi-
ência pública, onde o público externou 
seu posicionamento sobre o Refis. Esti-
ma-se um aumento nas receitas do mu-
nicípio em cerca de R$ 05 milhões por 
conta da renegociação fiscal aprovada.

Refis Municipal

Jovem Parlamentar
A Casa Legislativa aprovou por una-
nimidade o Projeto de Decreto Legis-
lativo 019/2021 que cria e regulamen-
ta o Programa Jovem Parlamentar. 
A votação ocorreu 30 de março em 
alusão ao Dia Mundial da Juventude.
O Projeto é voltado a estudantes de 
instituições de Ensino Superior do 
Município que possuem entre 18 e 
25 anos, e tem como objetivo pro-
porcionar a experiência legislativa, 
além de aproximar a Câmara das 
comunidades escolares e dos jovens 
farroupilhenses. 
A ação se dará através de um dia de 
acompanhamentos e deliberações 
junto aos vereadores em atividade.
O Programa Jovem Parlamentar deve 
ocorrer no mês de agosto, com limite 
de vagas para 15 estudantes – núme-
ro correspondente da quantidade de 
vereadores da Casa. Além de sua par-
ticipação, a jornada parlamentar será 
simbolizada com uma sessão de posse 
e diplomação dos participantes.

O valor não condiz, quando compa-
rado aos demais reajustes inseridos 
em produtos ligados a produção agrí-
cola, como os insumos, por exemplo, 
que tiveram um aumento de até 80%, 
ou do combustível que elevou-se em 
34%.
A Moção de Protesto foi encaminha-
da a Ministra Tereza Cristina Corrêa 
da Costa Dias e aos deputados fede-
rais da bancada gaúcha.
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O Projeto Leitura Solidária prevê 
pelos próximos quatro anos, o Le-
gislativo como ponto de coleta, re-
gistro e doação de obras literárias 
ou acadêmicas.
Esta é a segunda edição na Câma-
ra farroupilhense, a proposição 
teve sua primeira edição em de-
zembro de 2018, a qual resultou na 
entrega de mais de dois mil livros 
nas escolas.

Leitura Solidária 
volta à Câmara

Em videoconferência, o Legislativo es-
teve reunido com a RGE buscando me-
canismos de ordenamento dos cabos 
que cruzam o meio urbano.  Vereado-
res apontaram  problemas no trânsito 
causados pelo excesso de fios caídos em 
vias públicas.

Cabos soltos na rua

A fim de buscar um padrão no or-
denamento de cabos e postes, a RGE 
apresentou a possibilidade de se criar 
um comitê envolvendo Executivo, Le-
gislativo, RGE e compartilhadores dos 
postes para mapeamento e agilidade no  
serviço de manutenção.

Acompanhando de perto os impactos 
que o cidadão farroupilhense vem so-
frendo com a pandemia causada pela 
covid-19, a Câmara de Vereadores, 
busca junto aos Governos medidas 
que diminuam a crise econômica.
Entre as ações propostas, os parla-
mentares atentaram pela suspensão 
do estacionamento rotativo em perí-
odo de bandeira preta; a prorrogação 
do pagamento de IPTU, e a prorroga-
ção do ISS.
Com foco no retorno das aulas e do 
status quo da sociedade, os vereado-
res aprovaram Moções de apoio a 
aquisição de vacinas pelo Executivo 
Municipal, a fim de dar celeridade 
a vacinação; e ao encontro disso, 
mudanças no protocolo de imuni-
zação, de forma que contemplem os 
professor na linha de prioridades em 
receber a vacina.

Para amenizar os impactos da pandemia



Requerimentos aprovados

Requerimento 001/2021: Licença por tempo indeterminado (autor: Jorge 
Cenci, MDB);
Requerimento 002/2021: Licença por tempo indeterminado (autora: Arlene 
Lazzari, PP);
Requerimento 003/2021: Criação de Comissão Especial de análise da Lei Or-
gânica e Regimento Interno (autor: Juliano Baumgarten, PSB);
Requerimento 007/2021: Convida RGE para explanar sobre estratégias aplica-
das para o cabeamento nos postes de Farroupilha (autor: Bancada do PDT);
Requerimento 008/2021: Ampliação das coberturas na parada de ônibus da 
Praça da Matriz (autor: Juliano Baumgarten, PSB);
Requerimento 009/2021: Substituição de parada de ônibus na rua Domêni-
co Fin, devido as condições encontradas (autor: Juliano Baumgarten, PSB);
Requerimento 010:2021: Instalação de tapume para obstruir entrada na pisci-
na pública (autor: Juliano Baumgarten, PSB);
Requerimento 011/2021: Instalação de poste de iluminação pública na rua Al-
pestre, esquina com São Vicente (autor: Juliano Baumgarten, PSB);
Requerimento 012/2021: Conclusão da revitalização dos tanques de águas no 
bairro Nova Vicenza (autor: Juliano Baumgarten, PSB);
Requerimento 013/2021: Abertura dos banheiros públicos da Praça da Matriz 
(autor: Juliano Baumgarten, PSB);
Requerimento 014/2021: Instalação de redutor de velocidade na Domênico 
Fin, próximo ao numeral 438 (autor: Davi de Almeida, Rede);
Requerimento 015/2021: Poda de duas árvores na Stéfano Crippa (autor: Ro-
que Severgnini, PSB);
Requerimento 017/2021: Instalação de iluminação pública nas proximidades 
da Escola Municipal de Ensino Fundamental Padre Vicente Bertoni (autor: 
Juliano Baumgarten, PSB);
Requerimento 018/2021: Voto de Pesar a família de Alberto Miguel Bridi (au-
tor: Juliano Baumgarten, PSB);
Requerimento 019/2021: Moção de apelo ao Governo do RS para instalação de 
guard rail no km 04 da VRS 813 (autor: bancada do PDT);
Requerimento 020/2021: Voto de Pesar a família de Clóvis Zanfeliz (autor: 
Juliano Baumgarten, PSB);
Requerimento 021/2021: Congratulações ao garçom Romulo Brum Sokoloski 
pela agilidade na manobra de heimlich em restaurante da cidade (autor: Mar-
celo Broilo, MDB);
Requerimento 022/2021: Sugestão de Projeto de Lei que dispõe sobre regula-
mentação do uso de símbolos oficiais pelo Poder Executivo Municipal (autor: 
Juliano Baumgarten, PSB);
Requerimento 023/2021: Sugestão de Projeto de Lei que dispõe sobre a criação 
do Programa Municipal de Prevenção ao Acidente Vascular Cerebral – AVC, no 
Município de Farroupilha (autor: Juliano Baumgarten, PSB);
Requerimento 024/2021: Moção de Congratulações em homenagem a equipe 
feminina do Brasil de Farroupilha pelo título de campeã do interior e retorno a 
competição nacional (autor: Tiago Ilha, Republicanos);
Requerimento 026/2021: Transporte urbano retome o itinerário normal nos 
finais de semana (autor: Davi de Almeida, Rede);
Requerimento 027/2021: Possibilidade de patrolar, cascalhar e levantar a rua 
Alexandre Sachet próximo ao numeral 252 (autor: Davi de Almeida, Rede);
Requerimento 028/2021: Convite para a Corsan apresentar o calendário de 
obras no município (autores: Bancadas do PL, PP e MDB);
Requerimento 029/2021: Viabilidade de instalação de novos postes de telefo-
nia no município (autor: Bancada do PDT);
Requerimento 030/2021: Sugestão Projeto de Lei que dispõe sobre a numera-
ção e identificação dos postes de energia e/ou iluminação pública no município 
de Farroupilha (autor: bancada do PDT);

Requerimento 031/2021: Sugestão de Projeto de Emenda à Lei Orgânica Mu-
nicipal que trata da adequação da redação da legislação federal de licitações e 
contratos da Administração Pública (autor: Juliano Baumgarten, PSB);
Requerimento 032/2021: Audiência pública sobre o caso do tombamento do 
Moinho Covolan (autor: Juliano Baumgarten, PSB);
Requerimento 033/2021: Cadastro Municipal de Animais Domésticos Procu-
rados e para Adoção (autor: Juliano Baumgarten, PSB);
Requerimento 034/2021: Moção de apoio ao novo comandante no 36º BPM, 
tenente coronel Márcio Uberti Moreira (autor: Juliano Baumgarten, PSB);
Requerimento 035/2021: Estudo de viabilidade de implantação de perimetral 
entre as rodovias VRS 813 com RSC 453 (autor: Bancada do PDT);
Requerimento 036/2021: Estudo de viabilidade para municipalização do 
trecho da Rodovia RS 448 correspondente ao núcleo da Vila Jansen (autor: 
Bancada do PDT);
Requerimento 037/2021: Roçada da pista de caminhada de Caravaggio (autor: 
Juliano Baumgarten, PSB);
Requerimento 038/2021: Notificar o proprietário do terreno localizado na rua 
Humberto de Alencar Castelo Branco esquina com a rua Itaqui bairro Do Par-
que para realize a limpeza do terreno que se encontra em estado de abandono 
(autor: Davi de Almeida, Rede);
Requerimento 039/2021: Sugestão Projeto de Lei que institui o Programa Tro-
co Solidário (autor: Roque Severgnini, PSB);
Requerimento 041/2021: Sugestão Projeto de Lei que regulamenta o uso de 
veículos da administração pública (autor: Juliano Baumgarten, PSB);
Requerimento 042/2021: Sugestão Projeto de Lei que trata do Dezembro Verde 
(autor: Juliano Baumgarten, PSB);
Requerimento 043/2021: Remoção de brita na pista de caminhada de Carava-
ggio (autor: Juliano Baumgarten, PSB);
Requerimento 044/2021: Congratulações ao 87º ano de atividade do hospital 
Beneficente São Carlos (autor: Davi de Almeida, Rede);
Requerimento 045/2021: Instalação de iluminação e câmeras de monitora-
mento nos Cemitérios Municipais (autor: Tadeu Salib dos Santos, PP);
Requerimento 046/2021: Votos de pesar ao falecimento do comunicador An-
tônio Luiz Piccoli (autores: Bancada do PL, PP e MDB);
Requerimento 047/2021: Sugestão Projeto de Lei que altera a Lei Municipal 
3771 que dispõe sobre a Ficha Limpa Municipal (autores: Eleonora Broilo, 
MDB; e Marcelo Broilo, MDB);
Requerimento 048/2021: Sugestão Projeto de Lei que institui a Marcha para 
Jesus e a Mateada Cristã (autor: Davi de Almeida, Rede);
Requerimento 049/2021: Inclusão de professores e funcionários escolares na 
prioridade do plano Federal de vacinação da covid 19 (autor: Roque Severg-
nini, PSB);
Requerimento 050/2021: Sugestão Projeto de Lei que inclui no calendário do 
Município o evento de Trilhas e Montanhas (autor: Roque Severgnini, PSB);
Requerimento 051/2021: Moção de Protesto ao Governo Federal pelo aumento 
de 1,85% no preço da uva (autor: Roque Severgnini, PSB);
Requerimento 052/2021: Prorrogar o prazo de início do pagamento do Impos-
to Predial e Territorial Urbano – IPTU (autores: bancadas do PL, PP e MDB);
Requerimento 053/2021: Congratulações a Elaine Bartelle pelos 19 anos a 
frente da Amafa (autores: bancadas do PL, PP e MDB);
Requerimento 054/2021: Sugestão de Projeto de Lei que trata da criação do 
Programa de Prevenção à Disseminação do Coronavírus nas Escolas Públicas 
do Município de Farroupilha (autor: Juliano Baumgarten, PSB);
Requerimento 056/2021: Criação de Banco Municipal de Estágios no site da 
Prefeitura (autor: Juliano Baumgarten, PSB);
Requerimento 058/2021: Feira de Adoção de Animais Domésticos (autor: 
Juliano Baumgarten, PSB);
Requerimento 059/2021: Implantar o “IPTU Verde” (autor: Juliano Baum-
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garten, PSB);
Requerimento 062/2021: Congratulações à Grendene pelos 50 anos de ativida-
des no município (autores: bancadas PL, PP e MDB);
Requerimento 064/2021: Poda de Pinheiro na João Conego Cordeiro, distrito 
de São Marcos (autor: Davi de Almeida, Rede);
Requerimento 065/2021: Prioridade na vacinação contra covid 19 de professo-
res e funcionários de escolas (autor: bancada do PDT);
Requerimento 066/2021: Suspensão do estacionamento rotativo em período 
de bandeira preta (autores: bancadas do PL, PP e MDB);
Requerimento 067/2021: Moção de Apoio a aquisição de vacinas contra covid 
19 pelo Executivo Municipal (autores: bancada do PSB);
Requerimento 068/2021: Vacinação dos servidores ligados a Assistência Social 
(autor: Roque Severgnini, PSB);
Requerimento 069/2021: Colocação de um poste com braço de luz na Rua 
Edmundo Hilgert(autor: Juliano Baumgarten, PSB);
Requerimento 070/2021: Inclua nos Boletins diários do Coronavírus a infor-
mação de quantas pessoas estão internadas na UTI (autor: Juliano Baumgar-
ten, PSB);
Requerimento 072/2021: Providencie uma operação para nivelar o asfalto e 
tapar os buracos presentes na ERS-122, Km 61 (autor: Juliano Baumgarten, 
PSB);
Requerimento 073/2021: Construção e implantação de um “Gatil Público Mu-
nicipal” (autor: Juliano Baumgarten, PSB);
Requerimento 074/2021: Conserto de lixeira danificada que se encontra na 
Praça São Vicente (autor: Juliano Baumgarten, PSB);
Requerimento 075/2021: Moção de apoio à alteração do Plano Nacional de 
Imunização para antecipação da vacinação dos professores e funcionários da 
educação (autor: Juliano Baumgarten, PSB);
Requerimento 076/2021: Conserto do buraco existente no asfalto, no cru-
zamento da Rua Júlio de Castilhos com a Rua 14 de Julho (autor: Juliano 
Baumgarten, PSB);
Requerimento 077/2021: Realize testagem de Covid 19 nos profissionais de 
educação (autor: Gilberto do Amarante, PDT);
Requerimento 078/2021: Sugestão de Projeto de Lei que Reconhece os esta-
belecimentos de prestação de serviços de petshop como atividade essencial 
(autor: Bancadas do PL, PP e MDB);
Requerimento 080/2021: Sugestão de Projeto de Lei que Altera a Lei Municipal 
n° 879/72 (autor: Juliano Baumgarten, PSB); 
Requerimento 081/2021: Sugestão de Projeto de Lei que Altera a Lei Municipal 
n° 1.321/83 (autor: Juliano Baumgarten, PSB);
Requerimento 082/2021: Melhoria da consulta pública de atos normativos no 
sítio oficial da Prefeitura Municipal (autor: Juliano Baumgarten, PSB); 
Requerimento 083/2021: Projeto de lei que autorize a divulgação das infor-
mações referentes aos devedores inscritos em dívida ativa (autor: Juliano 
Baumgarten, PSB); 
Requerimento 084/2021: Patrolamento das estradas na região de Linha Jacinto 
(autor: Roque Severgnini, PSB); 
Requerimento 085/2021: Recolhimento do lixo até a comunidade de Linha 
Jacinto com frequência mínima semanal e não mensal (autor: Roque Severg-
nini, PSB);  
Requerimento 086/2021: Sugere à Casa Legislativa que direcione recursos 
economizados nos 3 (três) primeiros meses deste mandato ao Poder Execu-
tivo Municipal para a compra de vacinas contra a Covid-19 (autor: Juliano 
Baumgarten, PSB);
Requerimento 087/2021: Sugestão de Projeto de Lei que inclui os serviços 
de Cabeleireiros(as), Barbeiros, Esteticistas, Manicures, Pedicures, Depilado-
res(as), Maquiadores(as) e banho e tosa animal como atividades essenciais em 
períodos de calamidade pública no âmbito do Município de Farroupilha e dá 

outras providências (autores: Bancadas do PDT, PSB, Rede e Republicanos); 
Requerimento 088/2021: Moção de Repúdio ao auxílio-saúde de magistrados 
do Poder Judiciário (autores: Bancada do PSB e Gilberto do Amarante, PDT);
Requerimento 089/2021: Sugere a inclusão no rol de atividades essenciais 
os serviços de cabelereiros, barbeiros, esteticistas, manicures, pedicures, de-
piladores, maquiadores e banho e tosa animal em âmbito estadual (autores: 
Bancadas do PDT, PSB, Rede e Republicanos);
Requerimento 090/2021: Realização de Audiência Pública sobre os impactos 
econômicos causados pela covid 19 (autor: Tiago Ilha, Republicanos);
Requerimento 091/2021: Criação de Frente Parlamentar em defesa as ações 
preventivas e dos impactos causados pela pandemia da covid-19 (autor: Tiago 
Ilha, Republicanos);
Requerimento 094/2021: Moção de Apoio ao Termo de Operação entre os 
Consórcios do Rio Grande do Sul para a aquisição de vacina contra a covid-19 
(autor: Gilberto do Amarante, PDT);
Requerimento 095/2021: Troca de lâmpadas na Rua Orlindo Meneghel, Bairro 
Nova Vicenza, nas residências números 20 e 60 (autor: Gilberto do Amaran-
te, PDT);
Requerimento 096/2021: Seja instalada uma tela de proteção no ponto ele-
vado de travessia da Pista de Caminhada de Caravaggio (autor: Gilberto do 
Amarante, PDT);
Requerimento 097/2021: Possibilidade de compra de máscaras para uso em 
estudantes da rede municipal de ensino (autor: Bancada do PSB); 
Requerimento 098/2021: Sugestão Projeto de Lei que institui o Programa 
Emergencial de Transferência de Renda para os residentes de Farroupilha, 
pequenas e médias empresas (autores: Bancadas do PDT, PSB, Rede e Re-
publicanos);
Requerimento 099/2021: Convite ao Secretário de Sáude do Município expla-
nar sobre o plano da pasta a cerca da aquisição das vacinas (autores: Bancadas 
do PDT, PSB, Rede e Republicanos);
Requerimento 100/2021: Sugestão do Selo “Empreendimento Limpo e Seguro” 
(autor: Juliano Baumgarten, PSB);
Requerimento 101/2021: Moção de Apelo a PEC 32/2020 (autor: Juliano 
Baumgarten, PSB);
Requerimento 102/2021: Análise das demarcações de divisas e correções de 
mapa (autor: Roque Severgnini, PSB); 
Requerimento 103/2021: Congratulações ao Fabiano Feltrin pela posse da pre-
sidência da Amesne (autores: Bancadas do PL, PP e MDB);
Requerimento 104/2021: Prorroga o prazo de validade da certidão negativa de 
30 para 90 dias e a prorrogação do vencimento do ISS fixo (autores: Bancadas 
do PL, PP e MDB);
Requerimento 105/2021: Estudo de viabilidade de uma lombada ou redutor 
de velocidade nas proximidades do Super Mercado Lazzari (autor: Davi de 
Almeida, Rede); 
Requerimento 106/2021: Isenção de IPTU para estabelecimentos de entreteni-
mento (autor: Juliano Baumgarten, PSB); 
Requerimento 107/2021: Sugestão de Projeto de Lei que Cria a Carteira de 
Identificação da pessoa com Transtorno de Espectro Autista (autor: Davi de 
Almeida, Rede); 
Requerimento 108/2021: Roçada e a limpeza da estrada Caminhos de Pedra 
(autor: Roque Severgnini, PSB);

Pedidos de Informação aprovados

Pedido de Informação 001/2021: contrato de concessão dos serviços de água 
e esgoto; e resultado de sindicância aberta em 2018 sobre a concessão (autor: 
Tiago Ilha, Republicanos);
Pedido de Informação 002/2021: Relação de valores repassado ao Hospital São 
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Carlos em 2020 (autor: Juliano Baumgarten, PSB);
Pedido de Informação 003/2021: Tramitação do processo de tombamento do 
Moinho Covolan (autor: Juliano Baumgarten, PSB);
Pedido de Informação 004/2021: Estimativa de receita proposta no Projeto de Lei 
001/2021, bem como a relação de débitos existentes (autor: Juliano Baumgarten, 
PSB);
Pedido de Informação 005/2021: Termo de compliance assinado pelos Secre-
tários Municipais (autor: Juliano Baumgarten, PSB);
Pedido de Informação 006/2021: Estratégias adotadas com os gatos de rua da 
cidade (autor: Juliano Baumgarten, PSB);
Pedido de Informação 007/2021: Condições do lixo seletivo coletado para 
que os recicladores realizem a separação do mesmo (autor: Davi de Almei-
da, Rede);
Pedido de Informação 008/2021: Lista completa, contendo “nome, cargo, por-
taria, órgão de destino, motivação”, de todas as cedências de servidores munici-
pais (autor: Juliano Baumgarten, PSB);
Pedido de Informação 009/2021: Relação do CISGA junto ao SISBI (Sistema 
Brasileiro de Inspeção), bem como a aprovação do sistema no Ministério da 
Agricultura e o prazo para disponibilização dos serviços às empresas interessa-
das (autor: Roque Severgnini, PSB);
Pedido de Informação 010/2021: Informações relativas as câmeras de monito-
ramento do município (autor: Juliano Baumgarten, PSB);
Pedido de Informação 011/2021: Informações referentes as medidas adotadas 
na volta as aulas (autor: Juliano Baumgarten, PSB);
Pedido de Informação 012/2021: Informações acerca do prédio localizado na 
Praça Emancipação, s/n, Centro, Farroupilha/RS, ao lado do Centro Adminis-
trativo Prefeito Avelino Maggioni (autor: Juliano Baumgarten, PSB);
Pedido de Informação 013/2021: Informe qual a política de gestão de docu-
mentos do Poder Executivo (autor: Juliano Baumgarten, PSB);
Pedido de Informação 014/2021: Informações a respeito da “fiscalização mu-
nicipal de cumprimento da normatização relacionada à prevenção e combate ao 
COVID-19” (autor: Juliano Baumgarten, PSB);
Pedido de Informação 015/2021: Repasses ao Hospital São Carlos em 2021 
(autor: Bancada do PSB);
Pedido de Informação 016/2021: Quantidade de cestas básicas adquiridas em 
2021 (Bancada do PSB);
Pedido de Informação 017/2021: Andamento de obras (autor: Bancada do PSB);
Pedido de Informação 018/2021: Sobre servidores cedidos a outros órgãos/
entidades (autor: Juliano Baumgarten, PSB);
Pedido de Informação 019/2021: Informações referentes à obra de asfalta-
mento em parceria com o PRODETUR na Est. Luis Victório Galafassi (autor: 
Gilberto do Amarante, PDT);
Pedido de Informação 020/2021: Informações referentes ao rastreamento da 
covid 19, e as estratégias de testagem a professores e comerciantes (autor: Gil-
berto do Amarante, PDT); 

Pedido de Informação 021/2021: O trâmite do Projeto de viabilidade da Peri-
metral que liga a VRS 813 e RSC 453 (autor: Bancada do PDT);

Projetos de Lei aprovados

Projeto de Lei 060/2020: Altera a Lei Municipal nº 4.176, de 26-11-2015 (au-
tor: Executivo Municipal);
Projeto de Lei 061/2020: Autoriza cessão de uso de bens públicos à Compa-
nhia Riograndense de Saneamento – CORSAN (autor: Executivo Municipal);
Projeto de Lei 001/2021: Institui o Programa de Recuperação Fiscal do Muni-
cípio de Farroupilha, e dá outras providências (autor: Executivo Municipal);
Projeto de Lei 002/2021: Autoriza cessão de uso de bem público municipal 
ao Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Rio Grande do Sul (autor: Exe-
cutivo Municipal);
Projeto de Lei 003/2021: Autoriza a abertura de crédito especial (autor: Exe-
cutivo Municipal);
Projeto de Decreto Legislativo 004/2021: Dispõe sobre a criação, no âmbito 
da Câmara Municipal de Farroupilha, do Programa denominado “Leitura Soli-
dária” (autor: Tiago Ilha, Republicanos); 
Projeto de Lei 004/2021: Reconhece a prática da atividade física e do exercí-
cio físico, ministrados por Profissionais de Educação Física, como essenciais 
para a população de Farroupilha em estabelecimentos prestadores de serviços 
destinados a essa finalidade em tempos de crises ocasionadas por moléstias 
contagiosas ou catástrofes naturais (autor: Executivo Municipal); 
Projeto de Lei 005/2021: Denomina via pública municipal, e dá outras provi-
dências (autor: Executivo Municipal);
Projeto de Lei 006/2021: Autoriza a abertura de crédito especial (autor: Exe-
cutivo Municipal);
Projeto de Lei 007/2021: Reestrutura o Serviço de Inspeção Industrial e Sani-
tária de Produtos de Origem Animal Municipal – SIM, e dá outras providências 
(autor: Executivo Municipal);
Projeto de Lei 008/2021: Autoriza a abertura de crédito especial (autor: Exe-
cutivo Municipal);
Projeto de Lei 009/2021: Dispõe sobre a saída de alimentos destinados ao 
consumo humano, por doação, nos estabelecimentos comerciais localizados no 
município de Farroupilha (autor: Tiago Ilha, Republicanos); 
Projeto de Lei 010/2021: Dispõe sobre a criação do Conselho Municipal de 
acompanhamento e de Controle Social do Fundo de Manutenção e Desenvol-
vimento da Educação Básica e deValorização dos Profissionais da Educação 
– Fundeb, e dá outras providências (autor: Executivo Municipal);
Projeto de Lei 018/2021: Aprovam denominação para vias públicas municipais 
(autor: Roque Severgnini, PSB);
Projeto de Decreto Legislativo 019/2021: Cria o Programa “Jovem Parlamen-
tar” no âmbito da Câmara Municipal de Vereadores de Farroupilha e dá outras 
providências (autor: Juliano Baumgarten, PSB).


