
LIMPE Informativo trimestral referente aos atos da Câmara Municipal
EDIÇÃO: 004/21 TIRAGEM: DIGITAL

LEGALIDADE ° IMPESSOALIDADE ° MORALIDADE ° PUBLICIDADE ° EFICIÊNCIA

2021 foi o primeiro ano da 
19ª Legislatura. Eleito na 
Sessão de Posse, o verea-
dor Tadeu Salib dos Santos 
comandou os trabalhos 
administrativos da Casa ao 
longo deste ano.
Nos doze meses de sua 
gestão, foram realizadas 94 
sessões, sendo uma de Ins-
talação (de Posse); uma so-
lene (Agricultor Destaque) 
e 92 Ordinárias. Conforme 
registros de áudio das 
sessões, computa-se uma 
média de 180 horas de 
trabalho frente às Sessões.
Ao todo passou pela aná-
lise dos vereadores 65 
projetos do Executivo, 48 
projetos do Legislativo; 
361 Requerimentos; 84 

Pedidos de Informação; 
nove Moções; 76 Pedidos 
de Providência; e 17 Indi-
cações - totalizando 658 
proposições, com foco no 
bem-estar do cidadão e de-
senvolvimento da cidade.
Além das Sessões, foram 
realizadas dez Audiências 
Públicas e dois Legisla-
tivos em Ação, eventos 
esses que possibilitaram 
a interação do público 
junto ao trabalho parla-
mentar.
Empática com o atual ce-
nário econômico, a Cãma-
ra de Vereadores buscou a 
redução de seus gastos e 
possibilitará o retorno aos 
cofres públicos de cerca de  
R$ 400 mil.

Mesa Diretora terá 1º escalão feminino
Eleita na última sessão do 
ano, Eleonora Broilo será  
a próxima presidente do 
Legislativo farroupilhense. 
Ao seu lado, ela terá os ve-
readores Eurídes Sutilli e 
Calebe Coelho como vices; 
e Clarice Baú e Tadeu Salib 
dos Santos como 1ª e 2º se-
cretários. 
Esta será a primeira vez-
que a Mesa principal será 
ministrada exclusivamente 
por mulheres.

2021: ano de retomadas
Tadeu Salib dos Santos, Calebe Coelho, Eleonora Broilo, Eurídes Sutilli e Clarice Baú.

Agricultora Destaque

Os vereadores homenagea-
ram a agricultora Élia Bor-
soi com o Título Agricultor 
Destaque 2021. 
Moradora de Linha Muller, 
iniciou em 1990, com seu 
marido Antoninho na pro-
dução em estufas de horti-
granjeiros, sendo pioneira 
desse setor no município. 

Em 2007, seu marido fale-
ceu, e em 2016, passou a con-
tar com o apoio de seu genro 
Marcelo Darif propiciando 
uma produção pujante e au-
tomatizada, com variedades 
de produtos que variam de 
tomates, pimentões, hortali-
ças, e recentemente Niágaras 
e Rainha Itália.
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Fibromialgia em pauta
O médico reumatologista, Rodri-
go Krás Borges, explanou aos par-
lamentares sobre a síndrome da 
fibromialgia, doença que atinge 
cerca de 05% da população mun-
dial, em sua maioria mulheres en-
tre os 35 a 45 anos.
O principal sintoma da doença é 
a sensibilidade ao toque na mus-
culatura causando dores generali-
zadas, podendo levar o paciente a 
outros sintomas como o estresse, 
depressão, entre outros agrava-
mentos físicos e até sociais. 
Desta forma, parlamentares indi-

caram ao Executivo estratégias de 
fomento a prevenção e diagnósti-
co da doença.

Campanha Rosazul
A presidente da Liga de Combate 
ao Câncer, Silvia Rossi explica a 
importância da prevenção e do 
autoconhecimento como ferra-
mentas de combate a doença.
Estima-se que uma a cada 12 mu-
lheres terão histórico de tumor, 
conforme a Sociedade Brasileira 
de Mastologia, mas as chances de 
cura são de 90% quando desco-
bertos precocemente. 
Já para os homens, a necessidade 
dos exames preventivos de prós-
tata a partir dos 40 anos. Para o 

Brasil, o Instituto Nacional de 
Câncer (Inca) estima para cada 
ano do triênio 2020-2022 cerca 
de 70 mil novos casos, igualmen-
te aos diagnósticos de mama e 
próstata.
A realização de exames pode ser 
solicitada nos Postos de Saúde do 
Município, e a Liga está a a dispo-
sição para auxiliar. No momento, 
a entidade atende cerca de 160 
pessoas mensalmente, com remé-
dios, equipamentos ortopédicos e 
cestas básicas.

Competências e Deveres da Guarda
Os agentes Leandro Silveira da 
Silva e Maurício Vieira dos San-
tos explanaram sobre as funções 
da Guarda Municipal e a efetivi-
dade de seus serviços.
O Órgão iniciou no município 
em 2014, e ao longo desses cinco 
anos, os agentes desenvolveram 
ações de segurança patrimonial, 
trânsito e apoio nas ações de fis-

calização entre outros serviços 
desenvolvidos pela administra-
ção pública. 
Com formação em primeiros so-
corros pelo Corpo de Bombeiros 
e na Acadepol do RS para defe-
sa pessoal e tiro, a Guarda está 
capacitada para as abordagens e 
manejo de armas. Nos últimos 
meses os agentes tiveram gran-

de participação na organização 
das estratégias de vacinação no 
Município; na patrulha em vias 
públicas, no período noturno 
com grande circulação de pesso-
as no comércio; nas escolas e no 
monitoramento do cercamento 
eletrônico.
Atualmente há cerca de 12 agen-
tes atuando em Farroupilha.

Demandas da 
UAB

O presidente da União das Asso-
ciações de Bairros (UAB), Dilço 
Batista Rodrigues esteve expla-
nando sobre o desenvolvimento 
dos bairros em Farroupilha.
Ao longo de 2021, a UAB buscou 
a melhoria viária, principalmente 
no que tange o corredor de ôni-
bus, que em muitos locais são de 
estrada de chão. 
Conforme explica Dilço, em 
fevereiro deste ano, as Associa-
ções estiveram em contato com 
o Executivo Municipal, onde, no 
período elencaram-se demandas 
prioritárias aos bairros, entre 
elas, asfaltamentos; novas escolas 
e creches; e mais especialidades 
médicas nas Unidades Básicas de 
Saúde.
Junto a Câmara de Vereadores 
a UAB solicita a atenção dos 
parlamentares nos serviços de 
saneamento básico, como água e 
esgoto, realizada pela Corsan no 
município. 
Moradores apresentam-se des-
contentes com a qualidade e o 
custo do serviço, além do estado 
das ruas após intervenção da au-
tarquia.
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Outubro: Ex-vereador e advogado, 
Lino Troes apresentou modelos de 
gestão habitacional para estudo de 
implantação no município.
A exemplo do município de Nova 
Aurora, Paraná, o advogado expôs 
o trabalho realizado por Ongs na 
construção de casas. Enquanto que 
a Organização Não Governamental 
realiza a gestão do empreendimen-
to, a administração pública apresen-
ta o projeto de construção; já a obra 
possui o auxílio dos beneficiários 
das residências.

Novembro: Ex-secretário Muni-
cipal de Turismo, Francis Casali 
exemplificou, com o ponto turístico 
do Salto Ventoso, a importância em 
investir na infraestrutura de um 
local, como o asfaltamento do 3º 
distrito até a Cascata culminando 
no interesse de agências de turismo 
em ofertar o ponto nos seus pacotes 
de viagens.
Em sua explanação, enaltece-se a 
necessidade de pensar o turismo 
como elo entre a necessidade de 
investimentos a um local ou público 
específico com a chance de pros-
pectar a imagem do município para 
esferas maiores.

Dezembro: O servidor público Vi-
nicius Pigozzi apresentou sua opi-
nião quanto a estrutura da Câmara 
de Vereadores.
Segundo ele, a ausência de um pré-
dio próprio restringe o Legislativo a 
investimentos para acessibilidade e 
energias renováveis. Já na área tec-
nológica a Câmara deve melhorar 
seus sistemas digitais para registro 
de presença, votos e transmissão 
das sessões plenárias.

Tribunas 
Populares

Canil superlotado

Conforme constatado pelos par-
lamentares no mês de outuibro, o 
local possui uma superlotação de 
cães. Com capacidade para 200 
animais, o canil está atualmente 
com cerca de 230. Desde 2018, ano 
em que iniciou as atividades, esse é 
o maior número de cães abrigados.
O alto número se deu por dois fa-
tores: pelo aumento de abandonos 
durante o período da pandemia; e 
por assim, um aumento conside-
rado de resgate por parte do canil, 
passando de 60 recolhimentos em 

2020 para 204 em 2021 (dados de 
setembro).
Dada a demanda, o número de 
adoções passou da média de duas 
por mês para 18, sendo todos ani-
mais castrados e microchipados, 
afim de evitar o abandono reinci-
dente do animal.
Um espaço de recreação aos ca-
chorros foi construído para que o 
adotante interaja com o animal em 
um espaço confortável tanto para o 
tutor como para o animal, fomen-
tando novas adoções.

Transporte no interior
No final do mês de novembro, a 
Frente Parlamentar de Defesa do 
Agronegócio reuniu moradores 
do interior e representantes do 
transporte público de Farroupilha 
para tratar sobre o uso dos coleti-
vos pela população rural.
No encontro, os moradores la-
mentaram a pequena rotatividade 
de ônibus em suas comunidades, 
muitas vezes carecendo da ajuda 
de vizinhos ou de transportes por 
aplicativo para sua locomoção. 
Por sua vez, empresários do ramo 
de transportes salientaram o baixo 

número de passageiros nas linhas 
já ofertadas, e que mais horários 
torna-se inviável por conta da 
pouca procura e do custo opera-
cional. 
A Frente Parlamentar do Agro-
negócio copilou a manifestação 
individual de cada cidadão pre-
sente na reunião e entregará ao 
Executivo Municipal um relatório 
do cenário exposto a fim de bus-
car junto a administração pública 
incentivos que garantam a quali-
dade do transporte público nos 
distritos municipais.



Requerimentos aprovados

Requerimento 298/2021: Congratulações a Erik Nunes Lourenço 
pela conquista no Campeonato Infantil Paradesportivo (autores: 
Eleonora Broilo, MDB; e Felipe Maioli, MDB); 
Requerimento 299/2021: Presença da guarda municipal nas escolas 
José Fanton e Nossa Senhora de Lourdes, em horários de saída dos 
estudantes (autor: Juliano Baumgarten, PSB); 
Requerimento 300/2021: Manutenção de sinalização ao DAER na 
RS 122 kms, 61 e 62 (autor: Bancada do PSB); 
Requerimento 301/2021: Encaminhamento de relatório a cerca da 
telefonia no interior (autores: Roque Severgnini, PSB; Gilberto 
do Amarante, PDT; Tiago Ilha, Republicanos; Davi de Almei-
da, Rede, Sandro Trevisan, PP, Felipe Maioli, MDB e Maurício 
Bellaver, PL); 
Requerimento 302/2021: Convite a UAB para que explane sobre 
o trabalho desenvolvido pela associação (autor: Gilberto do Ama-
rantes, PDT); 
Requerimento 303/2021: Sobre a manutenção dos containers pela 
Ecofar (autor: Gilberto do Amarantes, PDT);
Requerimento 304/2021: Instalação de sinaleira na esquina da Pau-
lo Broilo com Independência (autor: Juliano Baumgarten, PSB);
Requerimento 305/2021: Instalação de lombofaixa na Rua São Vi-
cente (autor: Juliano Baumgarten, PSB); 
Requerimento 306/2021: Congratulações a Igreja Evangélica As-
sembleia de Deus ministério de Madureira pelos 38 anos de ativi-
dades (autor: Davi de Almeida, Rede);
Requerimento 307/2021: Convite a Associação Pró-asfalto de Li-
nha Muller, Ely e Salto Ventoso para falar do Projeto Circuito Tri-
lhas e Montanhas (autor: Roque Severgnini, PSB);
Requerimento 308/2021: Reposição e troca de paradas de ônibus 
na RS 122 (autor: Bancada do PSB);
Requerimento 309/2021: Convite a Guarda Municipal explanar 
sore suas competências e serviços prestados e Farroupilha (autor: 
Felipe Maioli, MDB); 
Requerimento 310/2021: Registro da Frente Parlamentar em Defe-
sa das Políticas Públicas para a Juventude perante a Câmara de Ve-
readores de Farroupilha/ RS (autor: Frente Parlamentar em Defesa 
das Políticas Públicas para a Juventude); 
Requerimento 311/2021: Construção de praça no bairro América 
(autor: Juelci de Souza, PDT); 
Requerimento 312/2021: Congratulações a Grupo L Formolo pelos 
50 anos de atividades (autor: Juelci de Souza, PDT); 
Requerimento 313/2021: Sugestão de instalação de estátua ou bus-
to do empresário Adelino Colombo (autor: Juelci de Souza, PDT); 
Requerimento 314/2021: Estudo de viabilidade para implantação 
de tachões nas vias em que houver mudança no sentido do trânsito 
(autor: Calebe Coelho, PP); 
Requerimento 315/2021: Melhorias na sinalização semafórica do 
cruzamento da Pedro Grendene com Raineri Petrini (Calebe Co-
elho, PP);
Requerimento 316/2021: Sessão Solene, em homenagem ao MTG, 
em comemoração aos 60 anos da Carta de Princípios do MTG (au-
tor: Tiago Ilha, Republicanos); 
Requerimento 317/2021: Registro da Frente Parlamentar em Defe-
sa do Agronegócio (autor: Roque Severgnini, PSB); 
Requerimento 318/2021: Estudo para implantação de lombofaixa 
ou tachões na frente do Mercado Carraro (autor: Juliano Baum-

garten, PSB); 
Requerimento 319/2021: Promova periodicamente a coleta de 
pneus inservíveis (autor: Juliano Baumgarten, PSB);
Requerimento 320/2021: Informações sobre contratação de pesso-
al pela Ecofar (autor: Juliano Baumgarten, PSB);
Requerimento 321/2021: Reivindicações de melhorias no bairro 
Bela Vista (autor: Gilberto do Amarante, PDT); 
Requerimento 322/2021: Implantação de lombofaixa ou tachões 
na frente da Praça do Bairro Alvorada (autor: Juliano Baumgar-
ten, PSB); 
Requerimento 323/2021: Realizar o policiamento no Bairro Monte 
Pasqual (autor: Juliano Baumgarten, PSB); 
Requerimento 324/2021: Implantação de linha de Ônibus do cen-
tro da cidade ao Santuário de Caravaggio (autor: Juliano Baum-
garten, PSB); 
Requerimento 325/2021: Ocorra troca de sentido de trafego, tor-
nando a rua Arcângelo Milesi de mão única (autor: Juliano Baum-
garten, PSB); 
Requerimento 326/2021: Calçamento da Rua Nilo Ornaghi no 
Bairro Alvorada (autor: Juliano Baumgarten, PSB);
Requerimento 327/2021: Revitalização da Praça do bairro América 
(autor: Gilberto do Amarante, PDT); 
Requerimento 328/2021: Revitalização praça do bairro Monte Ver-
de (autor: Gilberto do Amarante, PDT); 
Requerimento 329/2021: Congratulações a Cooperativa São João 
pelos 90 anos de atividades (autor: Maurício Bellaver, PL); 
Requerimento 330/2021: Estudo de viabilidade para instalação de 
um redutor de velocidade na RS 448 próximo ao cemitério da comu-
nidade de São Marcos (autor: Maurício Bellaver, PL); 
Requerimento 331/2021: Congratulações a Adriana Lins, Matheus 
Chieli Capellari, ao Mateus Pietta e sua mãe Neusa Pietta, a fim de 
parabenizá-los pela linda obra “Mateus meu mundo doce” (autor: 
bancada do PSB);
Requerimento 332/2021: Congratulações ao Professor Flávio 
Antônio Manara parabéns pela “convocação” para ser Técnico de 
Basquete da Seleção Brasileira Feminina de surdos e também como 
Técnico de Basquete da Seleção Gaúcha Masculina de surdos (au-
tor: Juliano Baumgarten, PSB); 
Requerimento 334/2021: Congratulações às direções das Escolas 
Municipais (autor: Juliano Baumgarten, PSB); 
Requerimento 335/2021: Instalação de sinalizações na VRS 813 
(autor: Gilberto do Amarante, PDT).
Requerimento 336/2021: Envio de Informações sobre dados do 
CONAB e CEASA Porto Alegre (autor: Roque Severgnini, PSB); 
Requerimento 340/2021: Congratulações a nova direção da OAB 
Farroupilha (autor: Bancada do PSB); 
Requerimento 341/2021: Congratulações a empresa Hellen Sutilli 
pelos 17 anos de atividades (autor: Maurício Bellaver, PL);
Requerimento 343/2021: Encaminhamento de documentação re-
ferente ao transporte no interior (autor: Roque Severgnini, PSB); 
Requerimento 344/2021: Congratulações ao Daniel Borges, pelas 
conquistas na Paraolimpíadas Escolares (autor: Juliano Baumgar-
ten, PSB); 
Requerimento 345/2021: Cria a frente parlamentar em defesa da 
execução de melhorias na infraestrutura do município (autor: Gil-
berto do Amarante, PDT); 
Requerimento 346/2021: Congratulações a motorista Luci Furla-
netto pelo socorro prestado no dia 01 de dezembro (autor: Calebe 
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Coelho, PP); 
Requerimento 349/2021: Análise da RGE da potência do transfor-
mador de energia da Linha Ely (autores: Roque Severgnini, PSB e 
Gilberto do Amarante, PDT);
Requerimento 351/2021: Solicitação de Registro de Frente Parla-
mentar em Defesa do Saneamento Básico (autor: Thiago Brunet, 
PDT); 
Requerimento 352/2021: congratulações às direções das Escolas 
Estaduais que foram eleitas no último pleito (autor: Juliano Baum-
garten, PSB); 
Requerimento 353/2021: Pavimentação das Ruas Carlos Barreta e 
Alécio Cauduro (autor: Juliano Baumgarten, PSB); 
Requerimento 354/2021: Convite aos Secretários Municipais para 
reunião em linha Alencastro (autor: Gilberto do Amarante, PDT); 
Requerimento 355/2021: congratulações as candidatas a Soberana 
de Farroupilha que ingressaram no concurso buscando representar 
o município (autores: Bancadas do MDB, PL e PP); 
Requerimento 356/2021: Voto de Congratulações à Rádio Miriam 
Caravaggio, que completou no dia 21/11/2021, 65 anos de fundação 
(autor: Clarice Baú, PP).
Requerimento 358/2021: Congratulações a Rafaela Levis Marostica 
eleita atleta revelação do Campeonato Brasileiro (autor: Bancada 
do MDB); 
Requerimento 359/2021: Congratulações a Escola Municipal Santa 
Cruz e à professora Joelma Casa pela conquista da Medalha de Ouro 
na 7ª Olimpíada Brasileira de Língua Portuguesa (autor: Juliano 
Baumgarten, PSB); 
Requerimento 361/2021: Substituição do poste de numeração 
01171-D, localizado em São José Linha República (autor: Roque 
Severgnini, PSB).

Moções

Moção 003/2021: de Congratulações aos 31 anos do CTG Aldeia 
Farroupilha (autor: Tiago Ilha, Republicanos); 
Moção 004/2021: de Agradecimento aos profissionais da saúde que 
estiveram na linha de frente do atendimento do combate ao corona-
vírus (autor: Tiago Ilha, Republicanos); 
Moção 005/2021: de Apelo para que seja estendida para a próxima 
gestão a execução do programa de pedágios do RS (autor: Gilberto 
do Amarante, PDT); 
Moção 006/2021: Moção de Apelo pela recomposição do efetivo da 
Polícia Civil (autor: Juliano Baumgarten, PSB).
Moção 007/2021: De apoio a Regulamentação da Policia Penal em 
tramitação sob a Pec de nº. 291/2021 (autor: Davi de Almeida, 
Rede);
Moção 008/2021: de Apoio pela volta integral das aulas nas escolas 
estaduais do Rio Grande do Sul (autor: Gilberto do Amarante, 
PDT);
Moção 009/2021: De apoio ao PL 5149/20 (autor: Davi de Almei-
da, Rede).

Projetos de Lei aprovados

Projeto de Lei 034/2021: Cria a campanha permanente “Me Res-
peita” de defesa do direito da mulher e adota medidas de orienta-
ção, conscientização, prevenção e auxílio a mulher em situação de 
risco e vulnerabilidade e cria o Selo “Me Respeita” (autor: Marcelo 
Broilo, MDB); 

Projeto de Lei 034/2021: Autoriza o Poder Executivo Municipal a 
transformar a ECOFAR – Empresa Farroupilhense de Saneamento e 
Desenvolvimento Ambiental S. A. de sociedade de economia mista 
para empresa pública (autor: Executivo Municipal);
Projeto de Lei 035/2021: Altera a Lei Municipal nº 3.770, de 
06/12/2011 (autor: Executivo Municipal);
Projeto de Lei 036/2021: Inclui no Calendário Oficial de Eventos 
do Município o evento “Concurso Soberana de Farroupilha” (autor: 
Executivo Municipal);
Projeto de Lei 036/2021: Aprovam denominações para vias públi-
cas municipais (autor: Legislativo Municipal);
Projeto de Lei 037/2021: Altera a Lei Municipal nº 2.993, de 
31/05/2005 (autor: Executivo Municipal);
Projeto Lei 038/2021: Altera a Lei Municipal nº 4.654, de 
09/04/2021 (autor: Executivo Municipal);
Projeto de Lei 038/2021: institui o Dia Municipal do Protetor Inde-
pendente de Animais (autor: Juelci de Souza, PDT);
Projeto de Lei 039/2021: Autoriza a abertura de créditos especiais 
(autor: Executivo Municipal); 
Projeto de Lei 040/2021: Dispõe sobre o Plano Plurianual para o 
quadriênio 2022/2025 e dá outras providências (autor: Executivo 
Municipal);
Projeto de Lei 041/2021: Dispõe sobre as diretrizes orçamentárias 
para 2022 (autor: Executivo Municipal);
Projeto de Lei 042/2021: Estima a receita e fixa a despesa do Mu-
nicípio de Farroupilha para o exercício de 2022 (autor: Executivo 
Municipal);
Projeto de Lei 043/2021: Autoriza a contratação de pessoal por 
tempo determinado para atender a necessidade temporária de ex-
cepcional interesse público (autor: Executivo Municipal);
Projeto de Lei 044/2021: Cria o selo empresa amiga da mulher no 
âmbito do Município de Farroupilha (autor: Executivo Municipal);
Projeto de Lei 045/2021: Institui e inclui no Calendário Oficial de 
Eventos do Município os eventos Marcha para Jesus e Mateada Cris-
tã (autor: Executivo Municipal);
Projeto de Lei 045/2021: Altera a Resolução nº 10/2021, que dispõe 
sobre o Regimento Interno (autores: Bancada do MDB; Clarice 
Baú, PP; e Sandro Trevisan, PP); 
Projeto de Lei 046/2021: Institui e inclui no Calendário Oficial de 
Eventos do Município o evento Trilhas e Montanhas (autor: Exe-
cutivo Municipal);
Projeto de Lei 047/2021: Institui a Semana Municipal da Ciência, 
Tecnologia e Inovação no município de Farroupilha/RS, e dá outras 
providências (autor: Juliano Baumgarten, PSB);
Projeto de Lei 047/2021: Institui o Dia Municipal do Artesão 
e inclui no Calendário Oficial de Eventos do Município o evento 
Semana Municipal do Artesanato (autor: Executivo Municipal);
Projeto de Lei 048/2021: Cria o dossiê Mulher Farroupilhense (au-
tor: Juliano Baumgarten, PSB);
Projeto de Lei 048/2021: Institui e inclui no Calendário Oficial de 
Eventos do Município o evento Arizona Challenge (autor: Execu-
tivo Municipal);
Projeto de Lei 049/2021: Institui e inclui no Calendário Oficial de 
Eventos do Município o evento Ultramaratona Caminhos de Cara-
vaggio (autor: Executivo Municipal);
Projeto de Lei 050/2021: Institui o programa Farmácia Pet – Joana 
Rössler Roncatto (Joaninha), no município de Farroupilha (autor: 
Executivo Municipal);
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Projeto de Lei 051/2021: Autoriza o Poder Executivo Municipal a 
firmar Termo de Convênio com o Estado do Rio Grande do Sul, por 
intermédio da Junta Comercial, Industrial e Serviços do RS (autor: 
Executivo Municipal);
Projeto de Lei 052/2021: Autoriza a abertura de créditos especiais 
(autor: Executivo Municipal);
Projeto de Lei 053/2021: autoriza a contratação de pessoal por tem-
po determinado para atender a necessidade temporária de excepcio-
nal interesse público (autor: Executivo Municipal);
Projeto de Lei 054/2021: Dispõe sobre as diretrizes e regras para 
oferta, por empresas privadas de atividades de contra turno escolar 
ou centro de recreação e lazer (autor: Executivo Municipal);
Projeto de Lei 055/2021: Autoriza cessão de uso de bens públicos 
municipais ao Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Rio Gran-
de do Sul (autor: Executivo Municipal);
Projeto de Lei 056/2021: Institui, em caráter excepcional e tempo-
rário, incentivo financeiro municipal para custeio de procedimentos 
cirúrgicos eletivos de alta complexidade, na especialidade de trau-
mato-ortopedia (autor: Executivo Municipal);
Projeto de Lei 058/2021: autoriza a cessão de uso de bens públicos 
à Companhia Riograndense de Saneamento – CORSAN (autor: 
Executivo Municipal);
Projeto de Lei 059/2021: autoriza o Poder Executivo Municipal 
a firmar termo de adesão com o Estado do Rio Grande do Sul, 
por intermédio da Fundação de Articulação e Desenvolvimen-
to de Políticas para pessoas com deficiência e pessoas com altas 
habilidades no Rio Grande do Sul – FADERS (autor: Executivo 
Municipal);
Projeto de Lei 061/2021: consolida e atualiza a legislação referente 
ao Imposto sobre a propriedade predial e territorial urbana – IPTU, 
e dá outras providências (autor: Executivo Municipal);
Projeto de Lei 062/2021: altera as Leis Municipais nº 1.007 de 
07/10/1974 e nº 4.283 de 15/12/2016 (autor: Executivo Munici-
pal); 
Projeto de Lei 063/2021: Autoriza a prorrogação de contratos por 
tempo determinado (autor: Executivo Municipal);

Me Respeita
A ação visa capacitar estabelecimentos comerciais em 
casos de denúncias de assédio ou violência contra a 
mulher.
Conforme a proposição, a campanha tem caráter de 
orientar os estabelecimentos comerciais, bares ou ca-
sas noturnas a atender mulheres em risco, fornecendo 
medidas de seguranças como acompanhamento da 
pessoa até seu veículo, ambiente reservado ou quan-
do necessário acionamento dos órgãos de segurança 
pública.
O “Me Respeita” vai de encontro a outras ações, de 
âmbito nacional, como o Programa Sinal Vermelho. O 
estabelecimento interessado em participar de iniciati-
vas como essas podem buscar mais informações junto 
a Coordenadoria da Mulher.

Nomes de Rua 
aprovados
Adilson Salamão de Oliveira
Antonietta Covolan Pasqual

Baldis de Cesaro
Celeste Colombo

Gedeão Lutz
Geni Maria Tochetto Magero

Clóvis Zanfeliz
Honório Marino Varaschini

João Luiz Cauduro
Luiz Attilio Troes:

Luiz Canei
Nayr Maria Cauduro

Naurelin Bartelle
Neiva Lourdes Dupont Zanadréa

Osvaldo da Cás
Severino Lemos Martins

Vitor Grando:
Ítalo Amado Farinon
João Antônio Paese

Darci Silvestre Dal Pizzol
Ermenegildo Molon

Marcio Renan Pante Rissi


