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Câmara abre espaço à comunidade 
através de Audiências Públicas

Ao longo dos meses de abril, maio 
e junho, o Poder Legislativo pro-
porcionou para a comunidade a 
chance de manifestação em três 
importantes temas para a cidade, 
através de audiências púlicas.
A primeira, em abril, debateu-se 
o processo de tombamento histó-
rico do prédio conhecido como 
Moinho Covolan; já as outras três 
audiências ocorreram em junho, 
onde debateu-se a alteração do in-
dicador de inflação utilizado pelo 
Executivo Municipal; alterações no 
processo de parcelamento de solo e 
por fim o piso salarial nacional de 
profissionais de enfermagem.

Tombamento histórico 
do Moinho Covolan

O Comphac (Conselho 
Municipal de Patrimônio 
Histórico, Artístico e Cul-
tural apresentou o proces-
so de análise técnica sobre 
a viabilidade da preserva-
ção estrutural do prédio. 
Segundo o Conselho, o 
Moinho está condicionado 
como tombo provisório. O 
status visa assegurar que 
não haja interferências em 
suas características estru-
turais pelo tempo que per-
durar todo o processo de 
tombamento. Atualmente 
o local é palco de um Cen-
tro Artístico e Cultural.

Mudanças no 
indicador da UMR

A Secretaria Municipal 
de Finanças esclareceu 
o Projeto de Lei 019/21 
que propõem mudar o 
índice de inflação oficial 
do município, o IGP-M 
para o IPCA. Segundo 
o secretário, o IGP-M 
apresentou uma inflação 
de 14%, enquanto que o 
IPCA foi 2% no mesmo 
período. A mudança de 
índice na Unidade Mu-
nicipal de Referência 
(UMR) reflitirá em um 
menor impacto econô-
mico nos renegociantes 
do Refis.

Novas regras para 
parcelar o solo

Com o objetivo de ade-
quar a legislação muni-
cipal com a Estadual e 
Federal, a Administração 
Pública sugeria através 
do Projeto 022/21 que o 
processo de parcelamen-
to de solo das áreas que 
margeiam as rodovias 
estaduais obtivessem um 
termo de viabilidade do 
DAER. A proposição tam-
bém adequam medidas 
referente as APPs e regu-
lamentações quanto aos 
casos de invasões e depre-
dações. O PL foi retirado 
para novos estudos.

Piso salarial 
para enfermagem

Em análise no Senado 
Federal, o Projeto de Lei 
2.564/20 estipula o piso 
salarial para a enferma-
gem de R$7.315. Sobre 
esse tema estiveram na 
Câmara representan-
tes dos Legislativos e 
Executivos das esferas 
Municipal e Estadual e 
as entidades de classe 
da categoria, onde todos 
defenderam o projeto 
como sendo importante 
para o reconhecimento 
da profissão e uma forma 
de equiparar as remune-
rações na área da saúde.
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Mais de 45 km  de rodovias 
carecem de manutenção

Em maio, a Comissão de Obras, 
Serviços Públicos e Trânsito da 
Câmara de Vereadores iniciou 
um trabalho de mapeamento das 
condições de uso das rodovias que 
margeiam o município. 
Há cerca de 25 quilômetros com 
falta de manutenção na RSC 453, 
entre os municípios de Bento 
Gonçalves e Caxias do Sul. O 
problema prolonga-se na RS 122 
entre Farroupilha e São Vendelino 
em mais 20 quilômetros.  As más 
condições de viabilidade também 
se apresentam na VRS 813 – entre 

Convite para as Sessões
Secretário de Saúde: Em abril, o 
secretário  Clarimundo Grund-
mann explanou aos vereadores 
sobre os primeiros resultados das 
estratégias adotadas para vacina-
ção da população contra Covid-19.

Corsan: Os vereadores receberam 
o gerente local da Corsan, Elton 
Luiz Ernzen que expôs o trabalho 
da autarquia em aumentar a ca-
pacidade de água na barragem do 
Burati e a distribuição via adutora 
de Nova Sardenha.

Reforma Previdenciária: Sismuf 
e Secretaria de Finanças esclarece-
ram a previdência complementar 
aos servidores do município. O PL 
aprovado pelos vereadores estabe-
lece um teto a ser pago pelo Fundo 
Próprio, criando  uma previdência 
complementar aos salários que ul-
trapassam o teto do INSS.

Moinho Covolan: A Associação 
Cultural apresentou o Projeto Moi-
nho da Mèrica, o qual visa fomen-
tar a cultura italiana no município 
através de  museus, áreas de gas-
tronomia, espaços artísticos, audi-
tório e uma Escola de talian.

Observatório Social: O presidente 
da entidade, José Magagnin apre-
sentou o software MonitLegis, que 
estabelece níveis de produtividade 
dos Legislativos Municipais com 
base na transparência oferecida 
nos sites oficiais das Câmaras.

UCSGraphene: Representada pelo 
reitor Evaldo Kuiava e pelo profes-
sor Diego Piazza, a Universidade 
apresentou o projeto desenvolvido 
no estudo e manipulação do gra-
feno para sistemas de nanotecno-
logia.

Garibaldi e o distrito farroupi-
lhense de Nova Sardenha. 
No mês seguinte, a comitiva de 
parlamentares esteve na Casa Ci-
vil em Porto Alegre, reivindican-
do junto ao Secretário da Pasta, 
Artur Lemos Júnior a manutenção 
imediata das rodovias da Serra 
Gaúcha. Em resposta as reivindi-
cações, o Secretário antecipou o 
Plano Estratégico de conservação 
das rodovias gaúchas por parte do 
Governo, e a realização de ope-
rações paliativas em pontos mais 
emergenciais.
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Comissão analisa cenário econômico e 
social dos ambulantes na cidade

Criada através de uma solicitação 
de imigrantes senegaleses que atu-
am com o comércio ambulante na 
cidade, a Câmara de Vereadores, 
através de uma Comissão Especial 
debateu o cenário com Secretários 
Municipais e representantes das 
entidades de Classe de Farroupilha.
A atuação do comércio ambu-
lante na cidade é predominante-
mente realizada por migrantes e 
imigrantes, que buscam regiões 
com grande fluxo de pessoas para 
venda de produtos, geralmente 
oriundos de São Paulo. O trabalho 
é considerado regular quando o 
mesmo tiver um Alvará de Refe-
rência, atuar sem um ponto fixo 
e fora da área de estacionamento 
rotativo (zona azul).
O Executivo Municipal, através da 
Pasta de Assistência Social busca 
a inserção e capacitação dos imi-

grantes no mercado de trabalho 
formal.
As entidades de Classe defendem 
a obrigação de todo cidadão em 
seguir o que a legislação impõem, 
a exemplo do comércio que tem 

uma gama de responsabilidades 
necessárias para manter seu esta-
belecimento atendendo dentro da 
legislação, como alvarás, impos-
tos, declarações contábeis, entre 
outros.

Grafitagem
A Câmara de Vereadores reco-
nheceu o grafite como um mo-
vimento artístico e cultural em 
Farroupilha. O grafite tem como 
base a expressão visual da cultura 
hip hop. O Projeto, aprovado por 
unanimidade, busca tornar a arte 
uma ferramenta de revitalização 
dos espaços públicos e privados, 
desde que haja autorização de seus 
respectivos gestores. 
A arte exposta na rua não pode-
rá fazer referências a marcas ou 
produtos comerciais e nem ele-
mentos de cunho desrespeitoso 
ao cidadão. 
A proposição foi sancionada como 
Lei Municipal 4659 em 05 de maio 
de 2021, pelo prefeito Municipal.

Aprovado novo Regimento 
Interno da Câmara

O Regimento Interno tem o in-
tuito de nortear a condução dos 
trâmites da Casa bem como expor 
as responsabilidades atribuídas ao 
vereador durante o mandato par-
lamentar. 
A revisão da Resolução ocorre 
desde 2018, tendo em vista a ne-
cessidade de atualizações consti-
tucionais e que permitirão mais 
celeridade e transparência nos 
trabalhos parlamentares. 
Entre as principais mudanças, 
apontadas pela Comissão Especial 
que analisou a proposição há a 
redução do número de Comissões 
Permanentes, estabelecendo-se 

em três; a regulamentação dos 
Blocos e Frentes Parlamentares e 
uma nova distribuição de espa-
ços destinados ao vereador nas 
Sessões.
Outra novidade apresentada pela 
Resolução é a criação e regula-
mentação da Ouvidoria Parlamen-
tar, a qual passará a ser gerida por 
um vereador indicado pela presi-
dência da Casa. 
O novo Regimento Interno foi 
promulgado pelo vereador presi-
dente como Resolução 010/2021, 
e passará a vigorar a partir do dia 
22 de setembro - 90 dias após sua 
promulgação.



Requerimentos aprovados

Requerimento 006/2021: Cria a Frente Parlamentar do Saneamento Básico 
(autor: Tiago Ilha, Republicanos); 
Requerimento 109/2021: Campanha de arrecadação de computadores, tablets 
e smartphones (autor: Juliano Baumgarten, PSB);
Requerimento 111/2021: Congratulações a Julio Piccoli por seus 63 anos de 
vida. (autores: Bancadas do MDB, PL e PP);
Requerimento 112/2021: Sugestão de Projeto de Lei que institui e inclui no 
calendário oficial do município de Farroupilha a Semana Municipal do Jovem 
Empreendedor (autor: Davi de Almeida, Rede);
Requerimento 113/2021: Troca de lâmpadas na Rua Garibaldi esquina com a 
Rua Emilio Fetter (autor: Bancada do PDT);
Requerimento 114/2021: Drenagem e recuperação na extensão da Rua Paulo 
Tartarotti (autor: Bancada do PDT); 
Requerimento 115/2021: Sugestão de Projeto de Lei que institui no calendário 
oficial de eventos do município a “Semana Municipal de Saúde Mental” (autor: 
Juliano Baumgarten, PSB);
Requerimento 116/2021: Sugestão de convênio com o Centro de Recupera-
ção de Computadores do Parque Tecnológico Zenet UFRGS (autor: Juliano 
Baumgarten, PSB);
Requerimento 117/2021: Moção de Protesto à sugestão da tributação de livros 
(autor: Juliano Baumgarten, PSB);
Requerimento 118/2021: Troca de lâmpadas nas ruas Itaqui e Travessa Lom-
bardia (autor: Davi de Almeida, Rede);
Requerimento 119/2021: Criação da Frente Parlamentar de Infraestrutura e 
Trânsito (autor: Bancada do PDT);
Requerimento 120/2021: Troca de 31 lâmpadas no Bairro Bela Vista (autor: 
Bancada do PDT);
Requerimento 121/2021: Colocação de braços metálicos e sua infraestrutura 
para iluminação da Pista de Caminhada de Caravaggio (autor: Bancada do 
PDT);
Requerimento 122/2021: Sugestão Projeto de Lei que Institui a política mu-
nicipal de atenção, diagnóstico e tratamento às pessoas com doenças raras no 
Município de Farroupilha (autor: Bancada do PDT);
Requerimento 123/2021: Ampliação do Programa Nota Fiscal Gaúcha para as 
áreas de Esporte e Cultural (autor: Tiago Ilha, Republicanos);
Requerimento 124/2021: Realização de Poda de árvore na Eduardo Lobo, Vila 
Esperança (autor: Roque Severgnini, PSB); 
Requerimento 125/2021: Sugestão de Projeto de Lei que trata do Abril Laranja 
(autor: Juliano Baumgarten, PSB);
Requerimento 126/2021: Contratação de fiscais temporários (autor: Juliano 
Baumgarten, PSB);
Requerimento 127/2021: Moção de Protesto pela falta de correção da tabela do 
IR (autor: Juliano Baumgarten, PSB);
Requerimento 128/2021: Moção de Apelo pela liberação de recursos ne-
cessários para a realização do CENSO 2021 (autor: Juliano Baumgarten, 
PSB);
Requerimento 129/2021: Cobertura na parada de ônibus da rua Gentil 
Avelino Borsoi, esquina com Herbert Curt Haupt (autor: Roque Severg-
nini, PSB);
Requerimento 130/2021: Manutenção dos brinquedos da praça do bairro Ipa-
nema (autor: Roque Severgnini, PSB);
Requerimento 131/2021: Roçada e Limpeza das calçadas do bairro Ipanema 
(autor: Roque Severgnini, PSB);
Requerimento 132/2021: Limpeza e manutenção da rua Independência próxi-
ma a Escola CNEC (autor Davi de Almeida, Rede);
Requerimento 133/2021: Melhorias nas ruas e abertura do Posto de Saúde da 

Vila Esperança (autor: Roque Severgnini, PSB);
Requerimento 134/2021: Viabilidade do posto de saúde no Bairro Industrial 
seja discutido integralmente com a associação do bairro e moradores (autor: 
Bancada do PDT);
Requerimento 135/2021: Convite ao SISMUF para explanar sobre o PL 
015/2021 em tramitação na Casa (autor: Bancada do PSB);
Requerimento 136/2021: Convite ao Observatório Social para explanar sobre 
o projeto de avaliação de monitoramento do legislativo (autores: Eleonora 
Broilo, MDB; Felipe Maioli, MDB; Eurides Sutilli, PL; e Calebe Coelho, PP); 
Requerimento 137/2021: Sugestão de Projeto de Lei que trata do Programa 
Municipal Marmita Popular (autor: Juliano Baumgarten, PSB);
Requerimento 138/2021: Sugestão de Projeto de Lei que trata do Programa 
Municipal de Hortas Comunitárias (autor: Juliano Baumgarten, PSB);
Requerimento 139/2021: Implantação de Escola Municipal de Ensino Funda-
mental (autor: Juliano Baumgarten, PSB);
Requerimento 140/2021: Ações relacionadas à água potável (autor: Juliano 
Baumgarten, PSB);
Requerimento 141/2021: Convite ao atuário responsável pelo cálculo do Re-
gime Próprio de Previdência Social do Município de Farroupilha – RPPS para 
explanar sobre os projetos 014 e 015/2021 (autor: Roque Severgnini, PSB);
Requerimento 142/2021: Pintura no asfalto da comunidade de São Luiz da 
Linha Jacinto (autor: Roque Severgnini, PSB);
Requerimento 143/2021: Manutenção e pavimentação da Rua Seberi (autor: 
Bancada do PDT);
Requerimento 144/2021: Sejam contemplados pelos serviços de transporte os 
moradores do Residencial Vista do Vale na Rua Santiago no Bairro 1º de Maio 
(autor: Bancada do PDT);
Requerimento 145/2021: Moção de Apelo para que analise a suspensão da 
salvaguarda estadual que restringe as atividades de Educação (autor: Bancada 
do PDT);
Requerimento 146/2021: Sugestão Projeto de Lei que institui o programa de 
atendimento de pessoas diagnosticadas com câncer, “Programa Fila Zero” (au-
tor: bancada do MDB);
Requerimento 147/2021: Moção de apoio piso salarial aos enfermeiros, téc-
nicos de enfermagem, auxiliares de enfermagem e parteiras (autor: Juliano 
Baumgarten, PSB);
Requerimento 148/2021: providencie a instalação de um corrimão na esca-
daria presente entre a Rua Cruz Alta e Rua Getúlio Vargas (autor: Juliano 
Baumgarten, PSB);
Requerimento 149/2021: Análise de possibilidade de instalação de bueiros 
inteligentes (autor: Juliano Baumgarten, PSB);
Requerimento 150/2021: Convite à Associação Cultural Moinho Covolan para 
explanar sobre o projeto “Moinho da Mérica” (autor: Juliano Baumgarten, 
PSB);
Requerimento 151/2021: Moção de apoio à proposta de Plano de Moderniza-
ção da Carreira dos Militares do RS (autores: Bancadas do MDB, PL e PP);
Requerimento 152/2021: Criação de Comissão Especial para fins de estudos 
acerca da situação do comércio ambulante em Farroupilha (autores: Davi 
Almeida, Rede; Eurídes Sutilli, PL; Felipe Maioli, MDB; Gilberto do Ama-
rante, PDT; Juliano Baumgarten, PSB; Sandro Trevisan, PP e Tiago Ilha, 
Republicanos);
Requerimento 153/2021: possibilidade de que os Conselheiros Tutelares Mu-
nicipais passam a ter consultas mensalmente com psicólogos (autor: Davi de 
Almeida, Rede);
Requerimento 154/2021: Sugestão de Projeto de Lei que Cria o Programa de 
Acolhimento a Crianças e Adolescentes vítimas de abuso e violência sexual no 
Município de Farroupilha (autor: Davi de Almeida, Rede);
Requerimento 155/2021: Viabilidade por parte do Executivo Municipal de re-

LEGALIDADE ° IMPESSOALIDADE ° MORALIDADE ° PUBLICIDADE ° EFICIÊNCIA



LEGALIDADE ° IMPESSOALIDADE ° MORALIDADE ° PUBLICIDADE ° EFICIÊNCIA
cebimento de tributos via PIX (autor: Juliano Baumgarten, PSB);
Requerimento 156/2021: Sugestão Projeto de Lei que dispõe sobre a criação, 
organização e atuação dos Grêmios Estudantis nos estabelecimentos de ensino 
fundamental e médio, públicos e privados, do município de Farroupilha (autor: 
Juliano Baumgarten, PSB);
Requerimento 157/2021: Convite ao DNA da Alma, para explanarem sobre 
o processo de adoção tardia no município (autor: Davi de Almeida, Rede);
Requerimento 158/2021: Moção de Apoio a reabertura dos fóruns e retomada 
dos prazos dos processos físicos (autor: Mesa Diretora);
Requerimento 161/2021: Troca de lâmpada na Rua Cristiano Antônio Frede-
rico Fetter no Bairro Belvedere em frente de uma residência na numeração 421 
(autor: Bancada do PDT);
Requerimento 162/2021: Colocação de um container de resíduos na Rua No-
noai esquina com a Rua Antônio Benvenutti (autor: Bancada do PDT);
Requerimento 159/2021: Moção de apelo ao Governo do RS para manu-
tenções das rodovias ERS 122, RSC 453, RSC 446 e VRS 813 nas cidades de 
Farroupilha, Caxias do Sul, Bento Gonçalves, Carlos Barbosa e região (autor: 
Bancada do PDT);
Requerimento 160/2021: Reabertura dos postos de saúde no Bairro Belvede-
re e nas Comunidades do Burati e Vila Esperança (autor: Bancada do PDT);
Requerimento 163/2021: Sugestão de Projeto de Lei que trata da gravidez na 
adolescência (autor: Juliano Baumgarten, PSB);
Requerimento 164/2021: Instalação de câmeras a serem dispostas na farda dos 
guardas municipais (autor: Juliano Baumgarten, PSB);
Requerimento 165/2021: Convite para a UCS para explanar sobre o projeto 
UCSGraphene (autor: Roque Severgnini, PSB);
Requerimento 166/2021: Possibilidade de confecção de cartilhas sobre a cons-
cientização da prevenção e denúncias de violência e abuso sexual contra crian-
ças e adolescentes, para distribuição em Escolas, Centros de saúde e Conselhos 
Tutelares (autor: Davi de Almeida, Rede);
Requerimento 167/2021: Manutenção e roçada das praças do bairro Industrial 
(autor: Bancada do PDT);
Requerimento 168/2021: Instalação de estrutura na parada de ônibus da rua 
Domingos Roncatto, n. 365 (autor: Bancada do PDT);
Requerimento 169/2021: Troca de lâmpada na rua Domingos Roncatto, n. 177 
(autor: Bancada do PDT);
Requerimento 170/2021: Construção de uma passarela sobre a ERS 122, KM 
59 (autor: Juliano Baumgarten, PSB);
Requerimento 171/2021: Moção de apoio à convocação dos excedentes no 
concurso da Brigada Militar do ano de 2017 (autor: Juliano Baumgarten, 
PSB);
Requerimento 172/2021: Estudo de viabilidade de uma lombada ou redutor 
de velocidade similar na rua Papa João XXII n° 1250 (autor: Davi de Almei-
da, Rede);
Requerimento 173/2021: Designação de professores para a Escola Eugênio 
Ziero (autores: Bancadas do PDT, PSB, Rede e Republicanos);
Requerimento 175/2021: Moção de Apoio ao Governo Federal, para que acres-
cente no Grupo de Prioridades do PNI a Classe dos trabalhadores do Setor 
Primário e Secundário (autores: Bancadas do MDB, PL e PP);
Requerimento 176/2021: Congratulações ao CTG Ronda Charrua pelos 68 
anos de fundação (autor: Tiago Ilha, Republicanos);
Requerimento 177/2021: Testagem em massa da população (autor: Juliano 
Baumgarten, PSB);
Requerimento 179/2021: Congratulações a Tramontina Farroupilha S/A In-
dustria Metalúrgica pelo 50º aniversário (autores: Bancadas do MDB, PL e 
PP);
Requerimento 180/2021: Congratulações a Confeitaria Kidelizz, pelos seus 30 
anos de fundação (autores: Bancadas do MDB, PL e PP);

Requerimento 182/2021: Moção de Apoio ao Movimento Lactantes pela Vaci-
na (autor: Bancada do PDT);
Requerimento 183/2021: realizada a troca de lâmpadas na Linha Jacinto – 2º 
Distrito de Farroupilha, nas proximidades do Cemitério da Comunidade da 
Capela São Luiz (autor: Bancada do PDT);
Requerimento 184/2021: Conserto de via na Avenida Santa Rita (autor: Ju-
liano Baumgarten, PSB);
Requerimento 185/2021: Solicitação de vacinação de médicos veterinários 
contra a Covid-19 (autor: Juliano Baumgarten, PSB);
Requerimento 186/2021: Troca de lâmpadas em três postes na localidade da 
linha 7 colônias (autor: Davi de Almeida, Rede);
Requerimento 187/2021: instale uma praça com brinquedos e um campinho 
de futebol no terreno onde estava localizada a Associação de Recicladores de 
Farroupilha (Arfa) (autor: Davi de Almeida, Rede);
Requerimento 188/2021: Criação da Frente Parlamentar em Defesa do Agro-
negócio (autores: Roque Severgnini, PSB e Maurício Bellaver, PL);
Requerimento 189/2021: Realização de audiência pública para elucidar o 
Projeto de Lei nº 2.564, em tramitação no Senado Federal (autor: Bancada 
do PDT);
Requerimento 190/2021: Realização do alargamento viário, asfaltamento, im-
plementação de lombo faixa e manutenção de infraestrutura na Rua Luciano 
Cortouis entre a Rua Paulo Tartarotti e a Rua Ábramo Feltrin (autores: Ban-
cadas do PDT; PSB; Rede; e vereadores Felipe Maioli, MDB; Eurídes Sutilli. 
PL; e Sandro Trevisan, PP);
Requerimento 191/2021: Implantação de lombo faixa na Rua Antônio Sachet 
(autores: bancadas do PDT e Rede);
Requerimento 192/2021: Audiência Pública sobre a Privatização Corsan (au-
tor: Juliano Baumgarten, PSB);
Requerimento 193/2021: Solicitação de vacinação de profissionais de escolas 
de idiomas (autor: Juliano Baumgarten, PSB);
Requerimento 194/2021: Convite para a Corsan explanar sobre as obras de 
transposição da Represa de São Miguel e a Barragem do Rio Burati (autor: 
Bancada do PDT);
Requerimento 195/2021: Contratação de estagiário para o Executivo Munici-
pal, via processo seletivo (autor: Juliano Baumgarten, PSB);
Requerimento 196/2021: Moção de Apoio à reposição das perdas salariais dos 
trabalhadores e trabalhadoras da rede estadual de educação (autor: Juliano 
Baumgarten, PSB);
Requerimento 197/2021: Realização de Audiência Pública sobre concessão 
de pedágio que constam no projeto AVANÇAR do Governo Estadual (autor: 
Bancada do PDT);
Requerimento 198/2021: Informações junto ao DAER sobre os parâmetros 
técnicos no projeto de pavimentação da VRS 813 (autor: Bancada do PDT);
Requerimento 199/2021: Sugestão Projeto de Lei que dispõe da Política Muni-
cipal de gestão de documentos (autor: Juliano Baumarten, PSB); 
Requerimento 201/2021: Agenda com o prefeito Municipal para tratar sobre a 
empresa Acquabios (autor: Roque Severgnini, PSB);
Requerimento 202/2021: Agenda com o prefeito Municipal para tratar sobre o 
Programa de Asfaltamento Rural e demais melhorias na comunidade de Santa 
Cruz da Linha Jacinto (autor: Roque Severgnini, PSB);
Requerimento 203/2021: Manutenção da estrada que liga a sede da Trombini 
com a VRS 813 (autor: Roque Severgnini, PSB);
Requerimento 204/2021: Troca de lâmpadas nas comunidades de Linha Jacin-
to (autor: Roque Severgnini, PSB);
Requerimento 205/2021: Manutenção e pavimentação da rua Angelo Pezzi, 
esquina com Dante P. Malinverno (autor: Felipe Maioli, MDB);
Requerimento 206/2021: Recuperação da rua Arcangelo Milese entre as ruas 
Manoel Pasqual e Sananduva (autor: Bancada do PDT).



LEGALIDADE ° IMPESSOALIDADE ° MORALIDADE ° PUBLICIDADE ° EFICIÊNCIA
Pedidos de Informação aprovados

Pedido de Informação 022/2021: Gastos com a decoração da Páscoa de 2021 
(autor: Juliano Baumgarten, PSB); 
Pedido de Informação 023/2021: Informações acerca da origem do déficit do 
Regime Próprio de Previdência Social do Município de Farroupilha – RPPS 
(autor: Juliano Baumgarten, PSB);
Pedido de Informação 024/2021: Valor que foi gasto com a criação da nova 
logomarca da Prefeitura (autor: Juliano Baumgarten, PSB);
Pedido de Informação 025/2021: Gastos do Município com a decoração para o 
Dia das Mães e Dia dos Namorados (autor: Juliano Baumgarten, PSB);
Pedido de Informação 026/2021: Relação de servidores em cargo de comis-
são e funções gratificadas concedidas no 1º semestre de 2021 (autor: Juliano 
Baumgarten, PSB);
Pedido de Informação 027/2021: Previsão de conclusões das obras na Escola 
Zelinda Rodolfo Pessin (autor: Bancada do PDT).

Projetos de Lei aprovados

Projeto de Lei 009/2021: Ratifica o Termo de Acordo firmado entre o Poder 
Executivo Municipal e Mário Carlos Buscaino e Outros (autor: Executivo 
Municipal);
Projeto de Lei 011/2021: Autoriza a concessão de auxílio financeiro ao Hospi-
tal Beneficente São Carlos (autor: Executivo Municipal);
Projeto de Resolução 011/2021: Institui o Banco de Ideias Legislativas no Mu-
nicípio de Farroupilha (autor: Bancada do PSB);
Projeto de Lei 013/2021: Autoriza o Poder Executivo Municipal a firmar Ter-
mo de Cooperação com o Município de Pinto Bandeira, para o fim de realizar 
obras de manutenção nas estradas que ligam os Municípios e dá outras provi-
dências (autor: Executivo Municipal);
Projeto de Lei 014/2021: Altera a Lei Municipal n.º 2.993, de 31-05-2005 (au-
tor: Executivo Municipal);
Projeto de Lei 015/2021: Institui o Regime de Previdência Complementar para 
os servidores públicos municipais, titulares de cargo efetivo; fixa o limite má-
ximo para a concessão de aposentadorias e pensões pelo regime de previdência 
de que trata o art. 40 da Constituição Federal; autoriza a adesão ao plano de 
benefícios de previdência complementar; e dá outras providências (autor: 
Executivo Municipal);
Projeto de Lei 016/2021: Autoriza a abertura de crédito especial (autor: Exe-
cutivo Municipal); 
Projeto de Lei 017/2021: Autoriza o Poder Executivo Municipal a firmar Ter-
mo de Cooperação com o Município de Alto Feliz, para o fim de realizar obras 
de manutenção nas estradas limítrofes dos Municípios e dá outras providências 
(autor: Executivo Municipal);
Projeto de Lei 018/2021: Ratifica protocolo de intenções firmado entre Muni-
cípios brasileiros, com a finalidade de adquirir vacinas para combate à pande-

mia do coronavírus; medicamentos, insumos e equipamentos na área da saúde 
(autor: Executivo Municipal);
Projeto de Lei 019/2021: Altera as Leis Municipais nº 2.653, de 27-11-2001, e 
nº 4.645, de 18-02-2021 (autor: Executivo Municipal);
Projeto de Lei 020/2021: Autoriza a abertura de crédito especial (autor: Exe-
cutivo Municipal);
Projeto de Lei 021/2021: Altera as Leis Municipais n.º 2.582, de 17-04-2001, e 
n.º 3.911, de 24-07-2013 (autor: Executivo Municipal);
Projeto de Lei 023/2021: Autoriza a contratação de pessoal por tempo deter-
minado paraatender a necessidade temporária de excepcional interesse público 
e dá outras providências (autor: Executivo Municipal);
Projeto de Lei 024/2021: Dispõe sobre o reconhecimento da arte do grafite 
como cultura a ser protegida e fomentada no âmbito municipal (autor: Juliano 
Baumgarten, PSB); 
Projeto de Resolução 027/2021: Dispõe sobre o Regimento Interno da Câmara 
Municipal de Farroupilha (autor: Legislativo Municipal).

Parecer do TCE aprovado

Contas da Gestão de 2019 do Legislativo Municipal.


