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Conforme explicam os 
professores do IFRS, 
Anelise D’Arisbo e Die-
go Chevarria, Economia 
Criativa apresenta-se 
como uma estratégia or-
ganizacional, a qual o fa-
tor humano é prioridade.
De forma prática, a em-
presária Maristela Lerin, 

expôs as ações voltadas 
ao turismo rural de Bento 
Gonçalves, onde apresen-
ta o patrimônio cultural 
da imigração italiana ao 
visitante. 
Outra forma de perpetu-
ar a história é através da 
arquitetura. O tema foi 
abordado pelo arquiteto 

João Alberto Marchioro 
que liga acessibilidade e 
simbolismo em seus pro-
jetos. 
Já o relato do comuni-
cador Misael Montaña, 
expõem a massa de vi-
sualizações obtidas em 
materiais exclusivos para 
a internet, com possibili-

dade de monetização das 
mesmas. 
De encontro com as 
ações no meio digital, 
Sandro Cortezia apre-
sentou start-ups, cuja 
premissa é facilitar a 
vida do cidadão recrian-
do o modo de oferec um 
determinado serviço.

Uma mulher por dia é vítima de violência

A Lei Maria da Penha em 
vigor desde o dia 07 de 
agosto de 2006 completou 
15 anos. A legislação pro-
porciona mais proteção à 
mulher contra a violência 
doméstica, seja ela, física, 
sexual ou psicológica. 
Segundo o delegado Eder-
son Bilhan, em 2016 houve 
o enrijecimento da Lei para 
os casos de descumprimen-
to da medida protetiva. Nos 

casos de violência contra a 
mulher, o descumprimen-
tos tornou-se um crime 
inafiançável. A medida 
intimidou agressores re-
sultando em uma redução 
de casos. 
Porém, com base nos re-
gistros dos últimos 10 anos 
da Secretaria de Segurança 
Pública do Estado, contabi-
liza-se a em Farroupilha a 
média de um caso por dia 

de crimes contra a mulher.
Dessa maneira, inaugu-
rou-se em 2020 a “Sala 
das Margaridas”, ambiente 
junto à delegacia, especia-
lizado no atendimento a 
essas vítimas, cujo objeti-
vo é estimular a denúncia 
de agressores e propiciar 
para isso um espaço mais 
acolhedor 
Conforme análise da Co-
ordenadoria da Mulher, 

esse serviço vem a outras 
ações como a Patrulha 
Maria da Penha da Brigada 
Militar e a Rede de Apoio 
da Coordenadoria. 
Em alusão dos 15 anos 
da Lei Maria da Penha, a 
Coordenadoria da Mulher 
lançou uma Cartilha refe-
rente a violência domésti-
ca, a fim de elucidar situ-
ações, números de contato 
e a importância do tema.

Painel: Economia Criativa
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Mercado Público?

A Comissão Especial que tratou 
do comércio ambulante entregou 
ao Executivo Municipal o relatório 
final, o qual sugere a criação de um 
Mercado Público Municipal com 
foco nos serviços de food trucks, 
feiras do produtor, artesanato e am-
bulantes. 
Na reunião, a Administração Pú-
blica apresentou aos parlamentares 
projetos que estão sendo desen-
volvidos, a fim de possibilitar uma 

área mais planejada para a feira do 
agricultor com extensão à gastrono-
mia. O Projeto estimado em R$ 1 
milhão, já possui parte desses recur-
sos, onde será iniciada pela fase dos 
agricultores, sendo, posteriormente 
estendido aos food trucks.
O relatório apresentado pela Co-
missão será estudado pelo Execu-
tivo, visando adequar as ações de 
forma a inserir todos os segmentos 
itinerantes possíveis.

O Novo Regimento Interno, 
promulgado como Resolução 
010/2021 entrou em vigor no dia 
22 de setembro. 
O Regimento Interno é o livro de 
normas da Casa Legislativa, que 
estabelece os direitos e deveres do 
vereador, as funções da adminis-
tração da Casa e regramentos de 
Sessões e reuniões parlamentares. 
As mudanças analisadas e apro-
vadas são fruto de um trabalho 
desenvolvido pela Câmara desde 
2018, o qual adaptou o regramento 
com a Constituição Federal.

Novo Regimento Interno
Entre as principais adaptações, há 
a divulgação da pauta de sessões, 
que ocorrerá na sexta-feira ante-
cedendo a semana de trabalho; as 
deliberações de requerimentos, 
que passarão para a Sessão Ordem 
do Dia; designação de um vereador 
para a Ouvidoria Parlamentar; re-
dução de nove Comissões Perma-
nentes, para três; e a criação do Di-
ário Oficial Eletrônico da Câmara 
Municipal.
As mudanças têm como objetivo 
garantir maior publicidade e trans-
parência dos atos do Legislativo. 

Visitas
Corsan: tratou do projeto de trans-
posição da Represa São Miguel à 
Barragem do Buratti, localizada no 
2º Distrito de Farroupilha. O sistema 
de transposição direciona um novo 
fluxo da água de rios, açudes e poços 
para a represa central, culminando 
em mais opções de captação em pe-
ríodos de seca. A medida já foi reali-
zada nas regiões gaúchas do Pampa, 
Planalto, Centro e Sul.

Amesne: apresentou as estratégias 
desenvolvidas pela entidade diante 
da pandemia da Covid-19. Com fre-
quente contato junto ao Governo, a 
Amesne externou a realidade da re-
gião com base em monitoramentos 
e cálculos diários, compartilhados 
no Observatório Regional da Saúde, 
os quais conquistaram a reversão de 
sete das 10 bandeiras emitidas pelo 
Governo do RS; protocolos de segu-
rança com ênfase no cenário local e 
em planos de ação que culminaram 
em testagens em massa da população.

Estelionato: em 2021, esse crime cor-
responde a 44% das ocorrências em 
Farroupilha; entre janeiro e agosto 
as ocorrências aproximam-se a 550 
registros. Populares entre os cidadãos 
casos como do bilhete premiado, clo-
nagem de whatsapp e o envio de fotos 
íntimas são os registros com maior 
proporção em Farroupilha, explica o 
delegado Ederson Bilhan.

CVV: o atendimento prestado resu-
me-se a uma escuta ativa e técnica, 
a qual não deve ser confundida com 
o atendimento psicológico. A média 
de suicídio no RS é de um caso a 
cada dez gaúchos. Em 2020, confor-
me estudo do IGP, homens na faixa 
etária dos 60 anos são os casos mais 
frequentes, sendo a depressão a causa 
mais atribuída ao ato.
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Pedágios até 2053

Privatização da água

Auxílios 
Emergenciais

Em audiência pública promovida 
pela Câmara de Vereadores, a Se-
cretaria Municipal de Planejamento 
(seplan) e a Associação de Enge-
nheiros e Arquitetos (Afea) apre-
sentaram as obras previstas para 
Farroupilha pelo Governo Estadual 
com a implantação de pedágios na 
Serra.
Conforme explanação da equipe 
técnica, com a concessão das ro-
dovias, o Governo do RS prevê a 

instalação de rótulas de acesso, pas-
sarelas, duplicações e alargamentos 
das rodovias. 
Porém a Secretaria aponta proble-
mas de fluidez no trânsito para os 
próximos anos, pois as obras previs-
tas garantem o fluxo de carros em 
um período de médio prazo, prin-
cipalmente nas áreas que cruzam o 
perímetro urbano.
O investimento total previsto para 
Farroupilha será de R$ 514 milhões. 

Protocolado na Assembleia do 
Estado, o Projeto de Lei 211/2021 
visa desestatização a Companhia 
de Saneamento, a Corsan - cujo 
intuito do Governo do Estado é 
permitir a celeridade e desburo-
cratização das obras já previstas 
quanto aos serviços de água e 
esgoto.  
Atualmente a autarquia é respon-
sável pelo saneamento básico de 
307 cidades gaúchas. 
Porém, o Sindiágua posiciona-se 
contrário a proposição por enten-
der que é prerrogativa constitu-
cional do ente público a promoção 
do saneamento básico. 
O sindicato, através de seu presi-
dente, Arilson Wunsch contradiz 
a justificativa do PL 211/2021 em 

que expõem a inviabilidade de 
aplicar o valor necessário, de  R$ 
10 bilhões, para as conclusões das 
obras já contratadas pelos muni-
cípios.
Para o Sindiágua, os valores 
apresentados estão superestima-
dos, uma vez que a Corsan havia 
anunciado um montante de R$ 06 
bilhões para esgotamento e, que 
a universalização dos serviços de 
água no Estado já estão constitu-
ídas. 
O presidente reforça os dados de 
que a autarquia é uma empresa 
rentável, e que até 2033 – período 
em que encerram-se os contratos 
– possui condições de concluir as 
obras de esgotamento nos muni-
cípios.

Como forma de amenizar a crise 
econômica causada pela pandemia 
da covid 19, o Executivo Munici-
pal encaminhou ao Legislativo 
dois Projetos de Lei de auxílio 
emergencial.

Auxílio Cultura: 
Busca subsidiar 50 projetos ar-
tísticos em Farroupilha, no valor 
de R$ 800 cada. A seleção ocor-
rerá através de processo seletivo 
aberto.

Auxílio Esporte: 
Prevê o auxílio para 144 profissio-
nais, no valor de R$ 800 cada. Para 
isso, o Executivo firmará uma par-
ceria com o Governo do RS, que 
pagará parte desse benefício.

Saúde pública 
feminina

Programas de fornecimento de 
absorventes foram aprovadas na 
Câmara.  A ação visa à prevenção 
de doenças, bem como, combater 
a evasão escolar.
Inicialmente voltados para as jo-
vens de escola pública do municí-
pio, o programa de saúde mestrual 
ampliou-se sendo uma ação a ser 
desenvolvida inicialmente pelo 
Gabinete da Primeira Dama.
O programa é voltado para toda 
menina de 11 a 17 anos de idade 
em situação de vulnerabilidade 
social. 
A ação conta com o apoio da Se-
cretaria de Habitação e Assistên-
cia Social, sendo que sua distribu-
ção ocorrerá prioritariamente via 
CRASs.



Requerimentos aprovados

Requerimento 207/2021: Sugestão Projeto de Lei que cria o Pro-
grama Municipal de Práticas Integrativas e Complementares e de 
Educação Popular em Saúde (autor: Bancada do PDT);
Requerimento 208/2021: Pavimentação da rua Dom Pedro II 
(autor: Roque Severgnini, PSB);
Requerimento 209/2021: Moção de Apoio à reposição da infla-
ção dos servidores públicos municipais (autor: Juliano Baum-
garten, PSB);
Requerimento 210/2021: Implementação do selo “Delegacia de 
Polícia Amiga dos Animais” (autor: Juliano Baumgarten, PSB);
Requerimento 211/2021: Instalação de postes com braços de 
luz na rua Rialdo Damin loteamento Farinon (autor: Davi de 
Almeida, Rede);
Requerimento 214/2021: Patrolamento na região do Machadi-
nho (autor: Roque Severgnini, PSB);
Requerimento 215/2021: Manutenção dos banheiros públicos 
do Parque dos Pinheiros (autor: Juliano Baumgarten, PSB);
Requerimento 216/2021: Operação Tapa Buracos na RSC 453 
(autor: Juliano Baumgarten, PSB);
Requerimento 217/2021: Sugestão de Projeto de Lei que Cria 
o Banco Municipal de Materiais Ortopédicos (autor: Juliano 
Baumgarten, PSB);
Requerimento 218/2021: Troca de lâmpadas na RSC 453 (autor: 
Bancada do PDT);
Requerimento 219/2021: Informações por parte do DAER sobre 
a manutenção da VRS 813 (autor: Bancada do PDT);
Requerimento 220/2021: Manutenção da estrada de Linha Pal-
meiro (autor: Bancada do PDT);
Requerimento 221/2021: Auxílio transporte a paciente com 
câncer que realiza tratamento em outro município (autor: Ro-
que Severgnini, PSB);
Requerimento 222/2021: Sugestão de Projeto de Lei que trata 
do Programa Qualifica Juventude (autor: Juliano Baumgarten, 
PSB);
Requerimento 223/2021: Congratulações a malharia Biamar pe-
los 35 anos de fundação (autor: Davi de Almeida, Rede);
Requerimento 224/2021: Troca de lâmpada na rua Garibaldi 
(autor: Bancada do PDT);
Requerimento 225/2021: Troca de lâmpada na rua Lucindo Lodi 
(autor: Bancada do PDT);
Requerimento 226/2021: Instalação de sinalização de “Rua sem 
Saída” na rua Lucindo Lodi esquina com Antônio Pedó (autor: 
Bancada do PDT);
Requerimento 227/2021: Mudança na zona azul referente a vaga 
de idosos (autor: Roque Severgnini, PSB);
Requerimento 228/2021: Nomeação dos membros do Conselho 
Municipal de Serviços Funerários (autor: Juliano Baumgarten, 
PSB);
Requerimento 229/2021: Aquisição de lixeiras urbanas (autor: 
Juliano Baumgarten, PSB);
Requerimento 230/2021: Estudo de viabilidade para instalação 
de redutor de velocidade na rua Marechal Deodoro da Fonseca, 
cruzamento com Humberto de Alencar Castelo Branco (autor: 
Davi de Almeida, Rede);
Requerimento 231/2021: Instalação de luminária na Linha São 
Miguel (autor: Felipe Maioli, MDB);

Requerimento 232/2021: Poda de árvores na Estrada Serraria 
em Nova Milano (autor: Roque Severgnini, PSB);
Requerimento 233/2021: Revisão da iluminação nas comunida-
des de são João e São José da Linha República (autor: Roque 
Severgnini, PSB);
Requerimento 234/2021: Sugestão Projeto de Lei sobre a criação 
de programas de políticas públicas em atendimento aos condo-
mínios populares (autora: Clarice Baú, PP).
Requerimento 235/2021: Revisão geral para trocar as lâmpadas 
entre a Capela Assunta e o capitel, na Linha 100 (autor: Bancada 
do PSB);
Requerimento 236/2021: Criação da Comissão Especial para 
tratar do “Projeto Legislativo em Ação” (autor: Juliano Baum-
garten, PSB);
Requerimento 237/2021: Operação Tapa Buracos na RS 453, no 
trecho entre a empresa Máquinas Sazi e o entroncamento com a 
RS 448 (autor: Juliano Baumgarten, PSB);
Requerimento 238/2021: Sugestão de Projeto de Lei que institui 
no âmbito do Município de Farroupilha o Programa Municipal 
de Incentivo à Contratação de Mulheres vítimas de violência 
doméstica e dá outras providências (autora: Clarice Baú, PP);
Requerimento 240/2021: Troca de lâmpadas no distrito de Nova 
Sardenha (Autor: Bancada do PDT);
Requerimento 241/2021: Audiência Pública para debater a con-
cessão de pedágios na Serra Gaúcha (autor: Bancada do PDT);
Requerimento 242/2021: Convite ao delegado da Polícia Civil 
para explanar sobre os principais trabalhos realizados pela dele-
gacia de Farroupilha (autor: Bancada do PDT);
Requerimento 243/2021: Convite para a Amesne explanar so-
bre sua atuação neste período de pandemia (autor: Bancada do 
MDB).
Requerimento 244/2021: Tapa buracos nas proximidades do 
SERC Farrapos (autor: Juliano Baumgarten , PSB);
Requerimento 245/2021: Instalação de placa de identificação da 
rua na esquina da Quatorze de Julho com Theodomiro Denicol 
(autor: Juliano Baumgarten , PSB);
Requerimento 246/2021: Convite ao Centro de Valorização da 
Vida para explanar sobre seu serviço e do Setembro Amarelo 
(autor: Davi de Almeida, Rede);
Requerimento 247/2021: Manutenção e limpeza da praça locali-
zada na rua Antônio Benvenute (autor: Davi de Almeida, Rede);
Requerimento 248/2021: Troca de lâmpadas na rua Rômulo 
Noro (autor: Bancada do PDT);
Requerimento 249/2021: Sugestão de Projeto de Lei que Dispõe 
sobre vaga em creche municipal, ou conveniadas, para filho(a) de 
mulher vítima de violência doméstica no Município de Farroupi-
lha e dá outras providências (autora: Clarice Baú, PP);
Requerimento 250/2021: Estudo de viabilidade para o conserto 
das placas das ruas de nossa cidade, que perderam a possibilida-
de de serem lidas (autor: Calebe Coelho, PP);
Requerimento 251/2021: Disponibilização de espaço público 
junto ao Museu Casa de Pedra ao Circulo Ítalo-brasileiro (autor: 
Legislativo Municipal);
Requerimento 252/2021: Moção de Protesto contra a destruição 
do Programa Jovem Aprendiz pela Medida Provisória 1.045/2021 
(autor: Juliano Baumgarten, PSB)
Requerimento 253/2021: Moção de aplausos à equipe responsá-
vel pela obra “Antologia Nacional Almas Cativas” (autor: Felipe 
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Maioli, MDB);
Requerimento 254/2021: Convite para a Coordenadoria Mu-
nicipal da Mulher e Polícia Civil, explanarem sobre as políticas 
públicas aplicadas em combate a violência contra a mulher (au-
tores: Clarice Baú, PP e Marcelo Broilo, MDB);
Requerimento 255/2021: Cadastro Municipal de Artistas (au-
tor: Juliano Baumgarten, PSB);
Requerimento 256/2021: Sugestão de Projeto de Lei que coofi-
cializa o “talian” à língua portuguesa no Município de Farroupi-
lha (autor: Juliano Baumgarten, PSB);
Requerimento 257/2021: Inserção de lombofaixa e pintura de 
cordões (autor: Bancada do PDT);
Requerimento 258/2021: Convite ao Sismuf para explanar sobre 
as dificuldades enfrentadas pelos servidores municipais (autor: 
Bancada do PDT);
Requerimento 259/2021: Reposição de calçamento na rua Bel-
vedere (autor: bancada do PDT);
Requerimento 260/2021: Informações junto ao DAER sobre 
as obras previstas para a RSC 453 e RS 122 (autor: Bancada do 
PDT);
Requerimento 261/2021: Troca de lâmpadas na rua Silveira 
Martins (autor: Davi de Almeida, Rede);
Requerimento 262/2021: Moção de Apelo à ONU para garan-
tia da segurança da população afegã (autor: bancada do PDT);
Requerimento 263/2021: Estudo de viabilidade de instalação de 
lombofaixa na Raineri Petrini (autor: Roque Severgnini, PSB);
Requerimento 264/2021: Sessão Solene em homenagem aos 40 
anos do jornal O Farroupilha (autor: Legislativo Municipal);
Requerimento 265/2021: Moção de Apoio ao aumento de vagas 
no curso técnico CTSP/2021 dos policiais militares do RS (auto-
res: Bancadas do PDT, PSB e Republicanos);
Requerimento 266/2021: Moção de Apoio ao reajuste de 10,3% 
do Salário Mínimo Regional aos trabalhadores (autor: Bancada 
do PDT);
Requerimento 267/2021: Manutenção da parada de ônibus em 
frente a Escola José Fanton (autor: Juliano Baumgarten, PSB);
Requerimento 268/2021: Estudo de viabilidade para contrata-
ção de serviços de aula junto ao círculo Italo-brasileiro (Juliano 
Baumgarten, PSB);
Requerimento 269/2021: Moção de Protesto contra o PL 
160/2020 do Governo federal (autor: Juliano Baumgarten, 
PSB);
Requerimento 270/2021: Obras de calçamento na Rua Vacaria 
(autores: Bancada do PDT, Juliano Baumgarten, PSB; Felipe 
Maioli, MDB; e Eurídes Sutilli, PL);
Requerimento 271/2021: Manutenção na rede elétrica da Es-
cola Nossa Senhora de Caravaggio (autores: Bancada do PDT, 
Juliano Baumgarten, PSB; Felipe Maioli, MDB; e Eurídes 
Sutilli, PL);
Requerimento 272/2021: Instalação de iluminação pública no 
bairro Industrial em frente ao mercado Mini Preço (autores: 
Bancada do PDT, Juliano Baumgarten, PSB; Felipe Maioli, 
MDB; e Eurídes Sutilli, PL);
Requerimento 273/2021: Manutenção da estrada na ERS-122, 
nas proximidades do Viveiro Beto Maioli (autor: Roque Se-
vergnini, PSB);
Requerimento 274/2021: Manutenção da Avenida das Indús-
trias (autor: Roque Severgnini, PSB);

Requerimento 275/2021: Conserto na rua Wilson Tartarotti 
(autor: Calebe Coelho, PP);
Requerimento 276/2021: Troca da parada de ônibus em fren-
te à escola Angelo Venzon Neto (autor: Juliano Baumgarten, 
PSB);
Requerimento 277/2021: Testagem Covid-19 para professores 
e alunos (autor: Juliano Baumgarten, PSB);
Requerimento 278/2021: Acompanhamento psicológico aos 
alunos das escolas públicas municipais (autor: Juliano Baum-
garten, PSB);
Requerimento 279/2021: Moção de Apelo que requer que seja 
alterado o edital do CTSP Bombeiro Militar que está em anda-
mento, para que sejam aproveitados os aprovados em excedente 
às vagas do edital (autor: Juliano Baumgarten, PSB);
Requerimento 280/2021: Limpeza e colocados sabonete, papel 
toalha e papel higiênico no banheiro público do Parque dos Pi-
nheiros (autor: Juliano Baumgarten, PSB);
Requerimento 281/2021: Pavimentação na rua Lucindo Lodi 
(autor: Davi de Almeida, Rede);
Requerimento 282/2021: Sugestão de Projeto de Lei que inclui 
o evento Arizona Challenge no Calendário Oficial de Eventos 
do Município de Farroupilha (autor: Felipe Maioli, MDB);
Requerimento 283/2021: Moção de apoio ao PL 1892 da Câ-
mara de Deputados (autor: Roque Severgnini, PSB);
Requerimento 284/2021: Convite ao médico reumatologista 
Rodrigo Krás Borges para explanar sobre Síndrome da Fibro-
mialgia (autor: Clarice Baú, PP);
Requerimento 285/2021: Congratulações a AFADEV pela 
medalha de prata nos jogos da AGERGS (autor: Eurídes Su-
tilli, PL);
Requerimento 286/2021: Convite para a Liga de combate ao 
câncer explanar sobre o Outubro Rosa e o Novembro Azul (au-
tor: Bancada do MDB);
Requerimento 287/2021: Elaboração de políticas públicas de 
prevenção de suicídio (autor: Davi de Almeida, Rede);
Requerimento 288/2021: Instalação de semáforo com sinais 
sonoros (autor: Davi de Almeida, Rede);
Requerimento 289/2021: Manutenção de via próximo ao ce-
mitério de Linha Jacinto (autor: Gilberto do Amarante, PDT);
Requerimento 290/2021: Contratação de estagiário para CAT 
(autor: Gilberto do Amarante, PDT);
Requerimento 291/2021: Solicitação de maior abrangência de 
sinal telefônico e internet no interior (autor: Roque Severg-
nini, PSB);
Requerimento 292/2021: Congratulações a Granja Tang pelas 
conquistas na Expointer (autor: Bancada do PL);
Requerimento 293/2021: Congratulações pelos 65 anos do 3º 
Pelotão do 5º Batalhão do Corpo de Bombeiros do RS (autor: 
Juliano Baumgarten, PSB);
Requerimento 294/2021: Licença de 30 dias ao vereador Thia-
go Brunet (autor: Thiago Brunet, PDT);
Requerimento 295/2021: Documentos contratuais entre o Mu-
nicípio de Farroupilha e a Associação farroupilhense Pró-saúde 
(autor: Juliano Baumgarten, PSB);
Requerimento 296/2021: Informações da frota de veículos do 
Município e Ecofar (autor: Juliano Baumgarten, PSB);
Requerimento 297/2021: Lista de cargos da empresa Ecofar 
(autor: Juliano Baumgarten, PSB).
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Pedidos de Informação aprovados

Pedido de Informação 028/2021: Documentos que tangem so-
bre a relação da Prefeitura Municipal e a Estação Rodoviária de 
Farroupilha (autor: Roque Severgnini, PSB);
Pedido de Informação 029/2021: Parecer da fiscalização das 
obras de tubulação da rede de esgoto realizada pela Corsan (au-
tor: Bancada do PDT);
Pedido de Informação 030/2021: Processo envolvendo o asfal-
tamento da Rui Barbosa (autor: Roque Severgnini, PSB);
Pedido de Informação 031/2021: Trabalho do Departamento 
de defesa animal quanto ao resgate e adoção de animais (autor: 
Bancada do PDT);
Pedido de Informação 032/2021: Processo envolvendo a manu-
tenção de via da Paim Filho (autor: Roque Severgnini, PSB).
Pedido de Informação 033/2021: Andamento da obra de ma-
nutenção e pavimentação da Rua Seberi entre as Ruas Gilberto 
Broilo e Antônio Sachett no Bairro 1º de Maio (autor: Bancada 
do PDT);
Pedido de Informação 034/2021: Andamento das obras da Pis-
ta de caminhada da Avenida dos Romeiros (autor: Bancada do 
PDT);
Pedido de Informação 035/2021: Sobre o estudo de viabilidade 
de redutor de velocidade na Humberto de Alencar (autor: Davi 
de Almeida, Rede);
Pedido de Informação 036/2021: Informação sobre a pavimen-
tação da rua Ludivido Merlin (autor: Davi de Almieda, Rede);
Pedido de Informação 037/2021: Situação das obras referentes 
a piscina pública, pista de atletismo e Food Park (autor: Juliano 
Baumgarten, PSB);
Pedido de Informação 038/2021: Planejamento sobre uso das 
câmeras de monitoramento do cercamento eletrônico (autor: 
Juliano Baumgarten, PSB);
Pedido de Informação 039/2021: Lista de prédios e terrenos pú-
blicos que estão sem utilização (autor: Davi de Almeida, Rede);
Pedido de Infomação 040/2021: Previsão de pavimentação da 
rua Lucindo Lodi (autor: Bancada do PDT).
Pedido de Informação 041/2021: Informações sobre a quanti-
dade de meninas de 11 a 15 anos estão cadastradas no Cadastro 
Único (autor: Juliano Baumgarten , PSB);
Pedido de Informação 042/2021: Informações sobre celebração 
de convênio com o Governo do RS para pagamento de auxílio 
emergencial aos profissionais do esporte (autor: Juliano Baum-
garten , PSB);
Pedido de Informação 043/2021: Informações sobre possível 
surto de doença no canil municipal (autor: Juliano Baumgar-
ten, PSB);
Pedido de Informação 044/2021: Previsão de término das obras de 
calçamento da rua Pedro Pasqual Filho (autor: Bancada do PDT);
Pedido de Informação 045/2021: Previsão para instalação das 
estruturas de proteção e iluminação na rodovia dos romeiros, tre-
cho próximo ao Seminário Apostólico (autor: Bancada do PDT).
Pedido de Informação 046/2021: Informações sobre o Condo-
mínio Residencial localizado em São Marcos, 1º Distrito (auto-
res: Bancada do PDT e Juliano Baumgarten, PSB);
Pedido de Informação 047/2021: Medidas contra as invasões e 
comercialização dos terrenos nos bairros Alvorada e Industrial 
(autor: Davi de Almeida, Rede);

Pedido de Informação 048/2021: Estatuto e atas de reuniões do 
Comphac (autor: Bancada do PSB);
Pedido de Informação 049/2021: Gastos com a Semana Farrou-
pilha 2021 (autor: Tiago Ilha, Republicanos).

Moções

Moção 001/2021: De Apoio ao PL 146/2021 do Estado do RS 
(autor: Juliano Baumgarten, PSB);
Moção 002/2021: de Protesto para que com urgência seja con-
cluída a obra da rede elétrica do colégio Estadual Farroupilha 
(autor: Juliano Baumgarten, PSB).

Projetos de Lei aprovados

Projeto de Emenda a Lei Orgânica 001/21: Altera o art. 57 da 
Lei Orgânica Municipal (autor: Executivo Municipal);
Projeto de Lei 024/2021: Autoriza o Poder Executivo Municipal 
a adquirir o imóvel que especifica e dá outras providências (au-
tor: Executivo Municipal)
Projeto de Lei 025/2021: Altera a Lei Municipal nº 4.191, de 09-
12-2015 (autor: Executivo Municipal);
Projeto de Lei 026/2021: Altera a Lei Municipal nº 4.192, de 
09-12-2015, que institui o Código de Posturas do Município de 
Farroupilha (autor: Executivo Municipal);
Projeto de Lei 027/2021: Autoriza a abertura de crédito especial 
(autor: Executivo Municipal).
Projeto de Lei 028/2021: Dispõe sobre a reestruturação admi-
nistrativa e organizacional do Poder Executivo Municipal, e dá 
outras providências (autor: Executivo Municipal);
Projeto de Lei 029/2021: Institui a Política de Incentivo a Eco-
nomia Criativa no Município de Farroupilha/RS (autor: Juliano 
Baumgarten, PSB);
Projeto de Lei 029/2021: Institui e inclui no calendário oficial 
de eventos do Município o Agosto Dourado (autor: Executivo 
Municipal);
Projeto de Lei 030/2021: Cria o Programa de Auxílio Emergen-
cial aos Trabalhadores da Cultura do Município de Farroupilha e 
dá outras providências (autor: Executivo Municipal);
Projeto de Decreto Legislativo 030/2021: Cria o Prêmio “Jovem 
Autor” no âmbito do Município de Farroupilha (autor: Juliano 
Baumgarten, PSB);
Projeto de Lei 031/2021: Institui o Programa de Fornecimento 
de Absorventes Higiênicos nas Escolas Públicas Municipais de 
Farroupilha (autor: Juliano Baumgarten, PSB);
Projeto de Lei 031/2021: Autoriza a liquidação e encerramento 
de contratos administrativos, e dá outras providências (autor: 
Executivo Municipal);
Projeto de Lei 032/2021: Institui o Dia Municipal do Patrimônio 
Cultural (autor: Juliano Baumgarten, PSB);
Projeto de Lei 032/2021: Institui no âmbito do município de 
Farroupilha o Programa de Proteção e Promoção à saúde Mens-
trual (autor: Executivo Municipal);
Projeto de Lei 033/2021: Autoriza a celebração de convênio com 
o estado do Rio Grande do Sul, para fins de concessão de au-
xílio emergencial para profissionais de educação física: autoriza 
a abertura de crédito especial, e dá outras providências (autor: 
Executivo Municipal).


