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Cidadão Emérito de Farroupilha

Os Poderes Públicos Municipais realizaram a outorga
do Título de Cidadão Emérito ao empresário Mário
Tonin.
O agraciado começou a
empreender em 1982 na
confecção de produtos de
viagem, e ao longo desses 40
anos diversificou seus negócios ingressando no setor
atacadista e de construção.
Atualmente sua empresa
de artigos de viagem é líder
nacional de vendas.
Seu
empreendedorismo
possibilitou desenvolvimento a cidade e bem-estar da
população.

Executivo esclarece atuação frente ao
Meio Ambiente e Estiagem

A Secretaria de Urbanismo e Meio Ambiente,
apresentou suas ações
em relação a limpeza e
coleta de resíduos sólidos.
Atualmente o serviço é
realizado pela Ecofar,
cabendo a Pasta o compromisso em fiscalizar as
ações da empresa e realizar o pagamento dos serviços contratados; salvo
nos casos da geolocalização dos contêineres –
que para esses, carece de

uma decisão mútua entre
os órgãos.
Entre os assuntos relacionados na reunião, a
Secretaria explicita sua
preocupação com o destino final do chorume
criado no aterro sanitário e o descarte do lixo,
para este, a Secretaria
analisa alterações no
Plano Diretor a fim de
propiciar uma central
interna de resíduos em
condomínios.
Outro ponto de esclare-

cimentos, a pedido dos
vereadores, partiu da
Secretaria de Agricultura
no que trata do Pronaf,
Programa Nacional de
Fortalecimento da Agricultura Familiar.
A situação em que perdurou a estiagem em
Farroupilha ocasionou
perda de safras e prejuízos econômicos, porém
não foram encontrados
por parte da Assistência
Social os requisitos necessários para homolo-

gação junto ao Governo
Estadual da situação de
calamidade pública.
A sua homologação possibilitaria recursos que
amenizariam os prejuízos causados pela seca
no período de outubro a
dezembro de 2021.
Para o futuro o Executivo Municipal anunciou
a apresentação de um
Plano de Prevenção a
Estiagem, fortalecendo
o ambiente de trabalho
rural.
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Em Sessão...
O 36º BPM apresentou a nova patrulha de brigadianos, o policiamento
comercial que será realizado por dois
policiais intensificando as rondas.

Polícias citam o estelionato
como principal crime

*
A Defesa Civil atua com foco nas
situações de emergência e de calamidade. O órgão é formado por voluntários, e conta com a participação de
entidades públicas e representativas,
possuindo planos de ações que envolvem desde busca e resgate até a
gestão de abrigos.
*
A Campanha Joaninha expos suas
ações, que consistem em arrecadar
rações para cães e gatos. As doações
são destinadas para as ongs de proteção animal de Farroupilha e Caxias
do Sul. Desde 2019 o grupo arrecadou cerca de 10.500 quilos de ração.
*
Conforme o Conselho Tutelar, em
Farroupilha, no ano de 2021 a maioria das ocorrências estiveram relacionadas com casos de conflito familiar
e negligência. Quando somados aos
atendimentos administrativos, denúncias, audiências e orientações, o
número de diligências alcança 25 mil
ações no ano.
*
O Simplás busca ações municipais
que auxiliem na reciclagem junto a
população, tornando-a ciente de seus
deveres na linha de atuação de resíduos sólidos.

Foi unânime entre as forças de segurança o crime de estelionato como sendo
o delito mais praticado em Farroupilha.
Conforme o delegado Ederson Bilhan,
entre as sete mil ocorrências aguardando a elucidação por parte da polícia
civil, 40% envolve a prática de estelionato. Esse tipo de crime, em uma gama
considerada de casos, está associada a
outras infrações como vazamento de
dados e cibersegurança, aponta o juiz
Enzo Gesu.
Quanto a crimes patrimoniais, o ín-

dice é considerado baixo por parte da
Brigada Militar. Registrou-se 72 casos
no último ano envolvendo roubo a pedestres e outros 16 a estabelecimentos
comerciais.
O tema foi tratado em Audiência
Pública, a qual contou também com
a exposição dos trabalhos da Guarda
Municipal, Administração Pública, e
Mocovi. As explanações, bem como
os números apresentados serão ferramentas de análise dos vereadores para
novas políticas públicas de segurança

Mais recursos aprovados
para Saúde e Segurança
Os vereadores aprovaram o reajuste
de valores concedidos a policiais e
bombeiros que atuam no município.
Até então, o policial civil ou militar
que mora em Farroupilha tem o benefício de R$ 600 para quem possui
casa própria ou alugada; R$ 200 aos
inquilinos de casas funcionais e R$
150 para deslocamento dos soldados
ou agentes que moram em outros
municípios.
Com a aprovação do PL 013/2022, foi
explicitado os militares do Corpo de
Bombeiros no rol de beneficiários, e

um aumento no valor de repasse exclusivo aos residentes de casa própria
ou alugada passando o recurso para
R$ 650 em 2022; R$ 750 em 2023; e
R$ 850 no ano de 2024.
No que tange a Saúde, aprovou-se a
concessão de auxílio emergencial ao
Hospital São Carlos, a fins de suprir
a demanda de atendimentos clínicos
existentes.
O recurso visa a contratação de mais
um pediatra 24 horas e de um clínico
para atendimentos ambulatoriais e
constatação de óbitos no domicilio.
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Deputados recebem
demandas sobre RGE

A Câmara de Vereadores debateu
publicamente o papel da Aneel frente
aos serviços realizados pela RGE em
Farroupilha. A Aneel é a agência reguladora dos serviços de energia elétrica,
que por sua vez também responde pela
fiscalização desses serviços.
Para o debate, estiveram presentes os
deputados Federais gaúchos que receberam por parte dos vereadores o
descontentamento de grande parte da
população referente ao atendimento da
empresa Rio Grande Energia, por conta
das frequentes quedas de luz em áreas
rurais e os prejuízos causados pela mesma. Dispostos a ajudar, os deputados
buscarão junto a ANEEL uma audiência virtual a fim de tratar dos tempos de
resposta aos atendimentos regulamentados pela Agência e possíveis indenizações aos consumidores.

Divulgação
de lista

Buscando garantir a transparência pública de forma mensal do
número de crianças aguardando
vaga na educação infantil, aprovou-se por unanimidade o Projeto que estabelece ao Município a
lista contendo as iniciais do nome
da criança; data da inscrição e sua
posição na lista.
A publicidade garantirá o acompanhamento do ranking por parte dos pais e demais cidadãos. O
Projeto de Lei sugere a divulgação
no site oficial da Prefeitura Municipal.
Com prazo de 90 dias para entrar
em vigor, estima-se o início para o
dia 05 de agosto.

Presentes na Sessão, deputados Federais
Heitor Schuch, Márcio Biolchi, Maurício Dziedricki e Pompeu de Mattos

Jovem
Aprendiz
A Frente Parlamentar em Defesa da Juventude deliberou referente ao Programa Jovem Aprendiz em Farroupilha.
Os vereadores propõem ao Executivo
Municipal a criação de um banco digital de currículos dos potenciais Jovens
Aprendizes da cidade.
Estimulados a diagnosticar esse tema
por parte do Ministério do Trabalho, a
Frente colheu informações com auditores, Serviços S e entidades representativas. O Programa Jovem Aprendiz
é uma Lei Federal e oportuniza a experiência técnico-profissional a jovens
entre 14 e 24 anos, onde a empresa
garante o ensino e a experiência profissional. Em contrapartida o empregador
realizará o pagamento de 2% de FGTS,
estará isento de multa rescisória e dispensa de aviso prévio remunerado.
Em fevereiro Farroupilha possuía 160
vagas obrigatórias do Programa a serem preenchidas. Ao analisar junto as
entidades de classe, Senac e Senai, entendeu-se que há procura de vagas por
parte dos jovens e capacidade de ocupação de vagas na aprendizagem pelas
escolas profissionalizantes.

Tribuna Popular
O servidor público Vinicius Pigozzi apresentou sua sugestão de alteração do Código de Posturas no
que se refere a criação de animais,
considerados rurais, no centro e
bairros da cidade. Segundo ele, a
definição “zonas urbanas centrais”
estabelecida no Código é vaga e
causa dúvidas aos fiscais sobre a
abrangência da proibição prevista.
*
Ocorreu esse ano a primeira Romaria de Caravaggio dos Deficientes Físicos. Organizada pela
Associação dos Amigos dos Caminhos de Santiago de Compostela
no Rio Grande do Sul (Acasargs),
a ação contou com o apoio da
Amdef, Associação Municipal dos
Deficientes Físicos.
*
O Movimento Orgulho Autista
Brasil – Farroupilha explanou sobre os dez anos da Lei que institui
as políticas de proteção a pessoas
com transtorno de espectro autista (tea) e as necessidades de qualificar o atendimento nas escolas do
Município.
*
O cidadão Ilierson André Colombo reivindicou melhores condições na estrada que liga o bairro
Farrapos com a ERS 448. Ele explica que a via é de estrada de chão,
com três quilômetros, utilizada
como rota alternativa para a área
urbana, e por conta das chuvas o
trecho torna-se um trajeto com
difícil trânsito.
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Requerimentos aprovados
Requerimento 028/2022: Solicita espaço na parada de
ônibus da rua Sinimbu aos estudantes intermunicipais
(autor: Bancada do PSB);
Requerimento 029/2022: convida os deputados Federais
e RGE para falar nas normativas da ANEEL (autor: Poder
Legislativo);
Requerimento 035/2022: Lista de espera por cirurgias e
biopsias (autor: Davi de Almeida, Rede);
Requerimento 036/2022: Recolhimento de caixas de Leite vazias junto a reciclagem (autor: Calebe Coelho, PP);
Requerimento 037/2022: Convite a Ecofar explanar em
Sessão (autores: Bancadas do PDT, PSB, PL, MDB,
Rede, Republicanos);
Requerimento 038/2022: Congratulações a SINTRAFAR
pelos 60 anos de fundação (autor: Maurício Bellaver,
PL);
Requerimento 039/2022: Congratulações ao Centro de
Compras Farroupilha pelos 25 anos de atividades (autor:
Bancada do MDB);
Requerimento 040/2022: Congratulações a Brigada Militar pelo salvamento de criança em 27 de abril (autor:
Eurídes Sutilli, PL);
Requerimento 041/2022: Registro da Frente Parlamentar
da Saúde Regional (autor: Davi de Almeida, Rede);
Requerimento 042/2022: Solicitação de Transporte ao
Hemocentro (autor: Calebe Coelho, PP);
Requerimento 043/2022: Convite para UVB explanar
em Sessão (autores: Juliano Baumgarten, PSB; Gilberto do Amarante, PDT; Davi André de Almeida, Rede;
e Calebe
Coelho,PP);
Requerimento 044/2022: congratulações ao Centro Ocupacional Teotônio Vilela (autor: Davi de Almeida, Rede);
Requerimento 045/2022: convite a Defesa Civil explanar
em sessão (autor: Calebe Coelho, PP);
Requerimento 046/2022: convite aos moradores de Vila
Rica para explanar sobre a pavimentação da localidade
(autor: Bancada do PSB e Gilberto do Amarante, PDT);
Requerimento 047/2022: convite ao Secretário Municipal de Agriculatura explanar em sessão (autor: Bancadas
do PDT, PSB e Republicanos);
Requerimento 049/2022: instalação de guard rail na
Linha Jacinto (autores: Bancada do PSB e Gilberto do
Amarante, PDT);
Requerimento 050/2022: congratulações ao grupo Nei
tempi del filó pelos 20 anos de atividades (autor: Bancada
do MDB);
Requerimento 051/2022: convite ao Sr. Cláudio Henrique Meneguel referente a reciclagem de material (autor:
Calebe Coelho, PP);
Requerimento 053/2022: Reconhecimento por ato de
Bravura a integrantes da Brigada militar (autores: Bancadas do MDB, PP e PL);
Requerimento 054/2022: Reconhecimento por ato de
Bravura a integrantes da Brigada militar (autores: Bancadas do MDB, PP e PL);

Requerimento 055/2022: convite ao o grupo Nei Tempo
Del Filó para explanar sobre os 20 anos de fundação (autor: Bancada do MDB);
Requerimento 056/2022: Procon realize testes para averiguar possíveis adulterações em combustíveis (autor:
Juliano Baumgarten, PSB);
Requerimento 057/2022: solicitação a Corsan para encaminhamento de lautos técnicos (autores: Bancadas do
PDT, PSB e Republicanos);
Requerimento 058/2022: Comissão Especial para analisar o Código de Posturas (autores: Bancadas do PSB;
Rede; e Calebe Coelho, PP; Gilberto do Amarante,
PDT; e Eurídes Sutilli, PL);
Requerimento 060/2022: Convite ao SISMUF explanar
sobre denúncia registrada no MP (autor: Juliano Baumgarten, PSB);
Requerimento 061/2022: Congratulações a escritora Julia Rigol (autor: Juliano Baumgarten, PSB);
Requerimento 062/2022: Instalação de iluminação pública (autor: Juliano Baumgarten, PSB);
Requerimento 063/2022: Previsão de obras no acesso a
São Miguel (autor: Gilberto do Amarante, PDT);
Requerimento 064/2022: Congratulações ao Clube Santa
Rita pelos 94 anos (autor: Maurício Bellaver, PL);
Requerimento 065/2022: congratulações pela nova Diretoria da AFADEV (autor: Sandro Trevisan, PP);
Requerimento 066/2022: congratulações aos representantes da ultramaratona caminhos de Caravaggio (autora:
Clarice Baú, PP);
Requerimento 067/2022: congratulações a Rossi Materiais de Construção pelos 39 anos de fundação (autora:
Clarice Baú, PP);
Requerimento 068/2022: sessão solene em homenagem aos
105 anos do Colégio Nossa Senhora de Lourdes e 60 anos da
Escola Carlos Fetter (autor: Legislativo Municipal);
Requerimento 069/2022: convite ao SENAC para explanar
sobre suas atividades (autora: Clarice Baú, PP);
Requerimento 070/2022: solicitação para destinação de papéis usados para a APAE e outros (autor: Calebe Coelho,
PP);
Moções aprovadas
Moção 005/2022: de repúdio ao serviço de asfaltamento
realizado pelo DAER no trecho entre Caxias do Sul e Farroupilha (autores: Gilberto do Amarante, PDT; e Juliano Baumgarten, PSB);
Moção 007/2022: de Apelo pela não homologação do
resultado do certame da concessão de pedágios (autores:
Gilberto do Amarante e Bancada do PSB);
Moção 008/2022: protesto a Presidência da República e ao Ministério da Agricultura, em desfavor ao Decreto 11.014/2022
(autor: Frente Parlamentar de defesa do Agronegócio);
Moção 009/2022: repúdio a PEC 209/19 (autor: Juliano
Baumgarten, PSB);
Moção 010/2022: apoio pela contratação dos aprovados em
curso da Brigada Militar (autor: Gilberto do Amarante,
PDT).
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Moção 011/2022: de Apelo a convocação dos aprovados
no concurso da SUSEPE para capacitação (autor: Gilberto do Amarante, PDT);
Projetos aprovados
Projeto de Lei 001/2022: dispõe sobre a divulgação obrigatória da lista de espera de crianças por vagas nas Escolas
Municipais de Educação Infantil –EMEIs (autor: Juliano
Baumgarten, PSB);
Projeto de Lei 001/2022: autoriza o Poder Executivo a
municipalizar trecho da rodovia que menciona e dá outras
providências (autor: Executivo Municipal);
Projeto de Resolução substitutivo 002/2022: institui o
Código de Ética e Decoro Parlamentar, estabelece normas
disciplinares e procedimentais (autor: Mesa Diretora);
Projeto de Lei 003/2022: dispõe sobre as agroindústrias
de produtos oriundos da agricultura familiar e dá outras
providências, com mensagem retificativa (autor: Executivo Municipal);
Projeto de Lei 007/2022: concede Título Honorífico de
Cidadão de Farroupilha ao Sr. Pedro Evori Pedrozo (autor: Legislativo Municipal);
Projeto de Lei 008/2022 (substitutivo): concede o Título
de Cidadão Emérito de Farroupilha ao Sr. Mário Valentin
Tonin (autor: Legislativo Municipal);
Projeto de Decreto Legislativo 010/2022: autoriza o Prefeito
Municipal afastar-se do país (autor: Legislativo Municipal);
Projeto de Lei 013/2022: altera a Lei Municipal nº 4.570
de 19.12.2019, com mensagem retificativa (autor: Executivo Municipal);
Projeto de Lei 015/2022: autoriza a abertura de créditos
especiais (autor: Executivo Municipal);
Projeto de Lei 016/2022: institui e inclui no Calendário
de eventos a campanha Abril Verde (autor: Executivo
Municipal);
Projeto de Lei 017/2022: autoriza a abertura de créditos
especiais (autor: Executivo Municipal);
Projeto de Lei 018/2022: altera a Lei Municipal 2.457
de 28.12.98 e dá outras providências (autor: Executivo
Municipal);
Projeto de Lei 019/2022: Altera a Lei Complementar nº
14, de 23/12/2003 (autor: Executivo Municipal);
Projeto de Lei 020/2022: autoriza o Poder Executivo Municipal a realizar permuta de imóveis, e dá outras providências (autor: Executivo Municipal);
Projeto de Lei 021/2022: desafeta bens imóveis de propriedade do município (autor: Executivo Municipal);
Projeto de Lei 022/2022: cria e extingue cargos e dá outras providências (autor: Executivo Municipal);
Projeto de Lei 024/2022: autoriza a concessão de auxílio
financeiro emergencial e temporário ao Hospital Beneficente São Carlos (autor: Executivo Municipal);
Projeto de Lei 025/2022: altera a Lei Municipal nº 2.637
de 23/10/2011 (autor: Executivo Municipal);
Projeto de Lei 026/2022: dispõe sobre a criação do Conselho Municipal de Gestão da REDESIM – CGSIM (autor: Executivo Municipal);

Cartilha de
Comunicação
Produzida e lançada de forma virtual e física o
material é baseada no método CNV (comunicação
não-violenta) para ajudar as pessoas a compreender
melhor a mensagem recebida.
O objetivo é combater os ruídos comunicacionais
existentes na sociedade tornando o cidadão mais
compreensivel e empático as culturas alheias.
O Guia está disponível nas escolas, departamentos
públicos, entidades e no site da Câmara Municipal
para os demais interessados.
De forma lúdica, com linguagem clara, o material sugere reflexões referentes a escuta ativa, pensamento
crítico, origem dos fatos e fake news.

