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As cidadãs farroupilhenses de 2022

A Câmara de Vereadores 
realizou no mês de mar-
ço, a Sessão Solene em 
homenagem a Mulher 
Farroupilhense. 
Em alusão a data, os 
parlamentares condeco-
raram sete personalida-
des do município com o 
título Mulher Destaque 
2022.
As indicadas foram esco-
lhidas com base em sua 
atuação no município 
seja profissional ou atra-
vés de suas ações volun-
tárias junto a entidades 
do município.

Mulheres Destaque 2022

Cladi Maria Zuffo Co-
lussi: Professora com 
forte aptidão em lide-
rança coleciona em seu 
currículo passagens nas 
Direções, e vice-direções 
de Escolas Estaduais de 
Farroupilha.

Elaine Zanella Bartelle: 
Fundadora e diretora há 
quase duas décadas da 
Amafa, instituição de en-
sino voltada para jovens 
e adultos com autismo.

Maria Alice Medim: 
Empresária proprietária 
da confeitaria Alicis, 
empresa com cerca de 25 
anos de atuação junto ao 
bairro São José.

Marines dos Santos Pe-
reira: Professora já apo-
sentada e tradicionalista 
com atuação no CTG 
Aldeia Farroupilha, onde 
atualmente ocupa o car-
go de Capataz Cultural.

Paulina Inês Guisso: 
Enfermeira por mais de 
quatro décadas, dentre 

elas, chefia há 20 anos a 
Coordenadoria da Vigi-
lância Epidemiológica de 
Farroupilha.

Silvia Maria Chiele Ros-
si: Há 23 anos assumiu 
o voluntariado através 
da Liga de Combate ao 
Câncer.

Silvina Giacobe Turcat-
to: Voluntária há quase 
10 anos na busca de me-
lhorar a vida de pessoas 
em vulnerabilidade, re-
centemente atua junto a 
Pastoral da Criança.
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Por mais qualidade nos serviços da RGE
A consultora de negócios da RGE, 
Laíse Grzebieluckas esteve a dispo-
sição dos vereadores para tratar dos 
serviços e ocorrências realizadas pela 
empresa de energia no município.
A sua vinda foi estimulada a pedido 
da Frente Parlamentar de Defesa do 
Agronegócio após relativas deman-
das de oscilações na energia elétrica 
do interior e por conta dos relatos 
de demora no atendimento da mes-
ma para registro e manutenção das 
ocorrências.

A consultora explica que os serviços 
da empresa dividem-se entre rede 
elétrica, manutenção de postes e 
poda de árvores com foco na elimina-
ção do risco de acidente. No último 
ano a empresa investiu mais de sete 
milhões adquirindo melhores estru-
turas para Farroupilha. Os canais de 
atendimento são diversificados e gra-
tuitos, e Laíse enfatiza a necessidade 
do registro por parte do cliente nos 
casos de ocorrências.
Referente a demora na elucidação da 

ocorrência, a consultora lamenta não 
poder estimar com precisão o tempo 
no serviço. Segundo ela, o estudo 
para o retorno da energia baseia-se 
na complexidade do sinistro.
Diante das manifestações expressadas 
pelos parlamentares, a consultora 
buscará direcionar as reclamações 
aos setores competentes da empresa 
de energia, a fim de qualificar o ser-
viço de atendimento e projetar novas 
ações preventivas à população farrou-
pilhense.

Atletismo da 
Acorf

Instituída em 1998, a Associação 
de Corredores de Farroupilha 
(Acorf ) ingressou na Federação 
Gaúcha de Atletismo nos anos 
2000. Ao longo de mais de duas 
décadas, a Associação possui 
um Centro Municipal de Trei-
namentos, localizado no bairro 
Cruzeiro, e em parcerias com Es-
colas e com o Condim, fomenta 
o esporte junto as crianças e ado-
lescentes.
Por intermédio da Acorf, Farrou-
pilha já esteve representada na 
Maratona de São Silvestre, no de-
senvolvimento de jovens que hoje 
são atletas profissionais e através 
de seus esportistas está em desta-
que no atletismo sub-18, destaca 
Alexandre Pratti, presidente da 
Associação.
O presidente ressalta ainda o 
apoio de empresas privadas, e 
do Poder Público na garantia da 
excelência dos treinos aos jovens 
relembrando a Rústica Coplane 
que era referência, considerada 
uma das maiores do Estado.

Mais de 150 vagas em 
aberto no Jovem Aprendiz

Com base na Lei do Jovem Apren-
diz (Lei Federal 10.097) empresas 
de médio e grande porte devem 
obrigatoriamente possuir no mí-
nimo 5% de seu quadro de fun-
cionários vinculados a Ação de 
Aprendizagem Profissional.  Far-
roupilha possui 158 vagas abertas 
para que complete este mínimo 
exigido na Lei.
Os dados são da auditora fiscal do 
trabalho Denise Brambilla Gon-
zález, que coordena a inserção de 
Cotas de Aprendizes no Estado.
O sistema de Aprendizes ocorre 
via parceria da empresa, o jovem 
menor de idade e o centro de 
aprendizagem profissional. Hoje 
há 40 núcleos de ensino aptos 
para a Lei 10.097, sendo os mais 
conhecidos o Sistema S. Para que 
isso ocorra a empresa deve contra-
tar o jovem via CLT e inscrevê-lo 
no centro de aprendizagem possi-
bilitando sua capacitação teórica 
e prática.
Com base nesse cenário, a Frente 
Parlamentar de Defesa das Políti-

cas Públicas para a Juventude reu-
ni-se com as as Secretarias Muni-
cipais de Assistências Social; e de 
Educação, onde, juntos buscaram 
mecanismos de identificação de 
possíveis estudantes para ingresso 
no Programa Jovem Aprendiz.
Presente na reunião, Secretário 
Jorge Cenci informou não haver 
de forma explícita junto ao Cadas-
tro Único informações de jovens 
entre 14 e 24 anos com potencial 
ingresso no Programa, mas em 
parceria com as Escolas do muni-
cípio pode-se realizar uma meto-
dologia de identificação.

Auditora do Trabalho Denise Brambilla



LEGALIDADE ° IMPESSOALIDADE ° MORALIDADE ° PUBLICIDADE ° EFICIÊNCIA

Audiência Pública do Projeto de 
Lei 004/2022: Institui o Programa 
de Recuperação Fiscal do Muni-
cípio de Farroupilha, e dá outras 
providências.
Proposta: visa estabelecer a Recu-
peração Fiscal no Município de 
Farroupilha, especialmente por 
meio do incentivo ao pagamento 
dos débitos de natureza tributária e 
não tributária para com a Fazenda 
Municipal, em razão de fatos gera-
dores ocorridos até 31 de dezem-
bro de 2021. O Programa terá vi-
gência até 31 de outubro de 2022, e 
serão oferecidas aos contribuintes 
cinco modalidades de pagamento 
das dívidas, com parcelamento e 
desconto da multa e dos juros mo-
ratórios de acordo com a opção de 
pagamento.

Audiência Pública do Projeto de 
Lei 003/2022: Dispõe sobre as 
agroindústrias de produtos oriun-
dos da agricultura familiar e dá 
outras providências.
Proposta: proporcionar melhoria 
de renda as famílias rurais, e a re-
dução de taxas em 50% para proto-
colos e alvará sanitário.

Audiência Pública do Projeto de 
Lei 002/2022: Altera o Anexo I da 
Lei Municipal nº 2.245 de 05 de de-
zembro de 1995, alterada pela Lei 
Municipal nº 4.501 de 22 de março 
de 2019.
Proposta: alterar a classificação 
tributária para a atividade de ba-
res, hoje classificada com o códi-
go tributário 2D atualmente, uma 
taxa de R$ 430,31, para o código 
2A, tendo, atualmente, uma taxa 
de R$ 301,21.

Audiências 
Públicas

A linha de trabalho de 2022

A primeira Sessão Ordinária de 
2022 da Câmara de Vereadores, 
contou com a presença dos chefes 
do Executivo Municipal, prefeito 
Fabiano Feltrin, e vice Jonas Toma-
zini, onde os gestores apresentaram 
aos parlamentares as estratégias da 
administração pública para 2022.
O Executivo manterá o trabalho 
com foco na qualidade dos serviços 
de saúde, mas planeja, em parceria 
com entidades da região, desenvol-

ver e reformular Planos Municipais, 
como: do Saneamento, Resíduos Só-
lidos, Concessões e Diretor, explica 
Feltrin.
Ao encontro dessas metas, o Legisla-
tivo Municipal será responsável pela 
análise e aprovação dos planos pro-
postos pela administração pública, e 
para isso – salienta o vice Jonas – é 
importante possuir um relaciona-
mento transparente e de comunica-
ção entre os Poderes.

Futuro da Biblioteca Pública
A Câmara recebeu Danieli Mutzem-
berg e Andressa Conterno Dal Magro 
na Sessão, via Tribuna Popular para 
tratar da Biblioteca Municipal.
Segundo elas, há um estudo para realo-
car a Biblioteca Pública em um espaço 
até três vezes inferior ao presente. De 
encontro a isso, as leitoras externam 
os prejuízos que a mudança poderá 
causar.
Pois, com uma estrutura menor, espa-
ços existentes hoje, como: “Via Lactea” 
para crianças, de leituras e estudos ou 
digital para acesso a internet, poderão 

ser extintos, e o acervo, que hoje con-
ta com 21 mil exemplares também 
poderá sofrer uma redução de obras 
disponíveis.



Requerimentos aprovados

Requerimento 001/2022: solicitação ao DAER para repa-
ros em via pública (autor: Juliano Baumgarten , PSB); 
Requerimento 002/2022: convite a Sra. Laise Grzebielu-
ckas, Consulta de Negócios da RGE (autor: Frente Parla-
mentar de Defesa do Agronegócio);
Requerimento 003/2022: informações referentes ao Pró-
-Saúde (autor: Gilberto do Amarante, PDT); 
Requerimento 004/2022: convida o Conselho Tutelar 
a explanar sobre suas atividades (autor: Bancada do 
MDB); 
Requerimento 005/2022: convida o esportista Alexandre 
Pratti para explanar sobre suas ações no município (au-
tor: Calebe Coelho, PP); 
Requerimento 006/2022: congratulações ao Tenente Co-
ronel Luiz Fernando Becker pelo comando do 36º BPM 
(autor: Bancada do PL); 
Requerimento 007/2022: congratulações ao Hospital São 
Carlos pelos 88 anos de atividades (autor: Bancada do PL);
Requerimento 008/2022: convida o comandante Luiz 
Fernando Becker para explanar em Sessão (autor: Mar-
celo Broilo, MDB); 
Requerimento 009/2022: instalação de redutor de velocida-
de em trevo do Barracão (autor: Juliano Baumgarten, PSB); 
Requerimento 010/2022: instalação de faixa de segurança 
na RSC 453 (autor: Juliano Baumgarten, PSB); 
Requerimento 011/2022: instalação de lombofaixa na 
rua São Vicente (autor: Juliano Baumgarten, PSB); 
Requerimento 012/2022: solicitação de audiência pública 
sobre segurança pública (autor: Juliano Baumgarten, PSB); 
Requerimento 013/2022: instalação de lombofaixa na 
rua Raineri Petrini (autor: Juliano Baumgarten, PSB); 
Requerimento 014/2022: convida Katia Rossler Roncatto 
para fala da Comapanha Joaninha (autor: Marcelo Broi-
lo, MDB); 
Requerimento 015/2022: área de esporte e lazer no bairro 
Bela Vista (autor: Roque Severgnini, PSB); 
Requerimento 016/2022: licença de 45 dias (autor: Eu-
rídes Sutilli, PL);
Requerimento 017/2022: solicita informações ao Hos-
pital Beneficente São Carlos (autor: Davi de Almeida, 
Rede); 
Requerimento 018/2022: congratulações ao Jornal In-
formante pelos 14 anos de atividades (autor: Maurício 
Bellaver, PL); 
Requerimento 019/2022: congratulações a escolas José 
Fanton, Ilza Molina Martins e Nossa Senhora de Carava-
ggio pelos anos de atuação (autor: Juliano Baumgarten, 
PSB);
Requerimento 020/2022: congratulações a Malharia Bia-
mar pela expansão da empresa (autor: Bancada do MDB); 
Requerimento 021/2022: congratulações a prof. Janaina 
Q. Bellé e os alunos do 5º ano da Escola Angelo Venzon 
neto pela obra Coletânea Outubro Juvenil (autor: Felipe 
Maioli, MDB); 
Requerimento 022/2022: informações a 4ª Cre sobre a 
educação indígena (autor: Juliano Baumgarten, PSB); 

Requerimento 023/2022: solicitação de roçada nas mar-
gens da rodovia VRS-813 (autor: Alexandre Paese, PL); 
Requerimento 024/2022: moção de Apoio a aprovação 
do PL federal 3.723/19 (autor: Felipe Maioli, MDB); 
Requerimento 025/2022: congratulações a AGRIMAR 
pelos 52 anos de fundação (autor: Maurício Bellaver, 
PL); 
Requerimento 026/2022: instalação de tachões na RS 122 
(autor: Bancada do PSB); 
Requerimento 027/2022: instalação de tachões na RS 122 
(autor: Bancada do PSB).

Moções aprovadas

Moção 001/2022: de Protesto ao modelo de concessão das 
rodovias previsto em edital (autor: Juliano Baumgarten, 
PSB);
Moção 002/2022: de Aplauso aos 50 anos do Jornal do 
Almoço da RBS TV (autor: Tiago Ilha, Republicanos);
Moção 003/2022: de apoio ao cumprimento do art 201 
da Constituição Estadual do RS (autor: Juliano Baum-
garten, PSB) 
Moção 004/2022: de apelo ao recapeamento da rodovia 
dos romeiros (autores: Gilberto do Amarante, PDT e 
Juliano Baumgarten, PSB).

Projetos de Lei aprovados

Projeto de Lei 002/2022: altera o anexo 01 da Lei Mu-
nicipal 2.245, alterada pela Lei Municipal 4.501 (autor: 
Executivo Municipal); 
Projeto de Lei 004/2022: institui o programa de recu-
peração fiscal do Município de Farroupilha, e dá outras 
providências (autor: Executivo Municipal); 
Projeto de Lei 005/2022: dispõe sobre alterações no Con-
trato de Consórcio Público do CISGA, cria gratificação 
e dá outras providências (autor: Executivo Municipal); 
Projeto de Lei 006/2022: revoga as Leis Municipais nº 
4.579 de 19/12/2019 e nº 4.608 de 22/07/2022 (autor: 
Executivo Municipal); 
Projeto de Lei 007/2022: altera a Lei Municipal nº 4.369, 
de 29/11/2017 (autor: Executivo Municipal); 
Projeto de Lei 008/2022: dispõe sobre a revisão geral anu-
al das remunerações e subsídios dos servidores públicos 
municipais, e dá outras providências (autor: Executivo 
Municipal); 
Projeto de Lei 009/2022: autoriza a contratação de pes-
soal por tempo determinado para atender a necessidade 
temporária de excepcional interesse público (autor: Exe-
cutivo Municipal); 
Projeto de Lei 010/2022: autoriza a abertura de crédito 
especial (autor: Executivo Municipal); 
Projeto de Lei 011/2022: autoriza a prorrogação de contra-
tos por tempo determinado (autor: Executivo Municipal); 
Projeto de Lei 012/2022: dispõe sobre a criação e extinção 
de órgãos e cargos na estrutura administrativa e organiza-
cional do Poder Executivo Municipal, e dá outras provi-
dências (autor: Executivo Municipal).
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