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Legislativo debate empréstimos 
e não incidências de tributos

Isenção de tributos

Projeto de Lei 035/2022: 
Não aplicar a cobrança aos 
moradores de trechos das 
ruas Vitório Dal Monte, 
Ludovico Merlin e 14 de 
julho, quando realizadas 
melhorias.

Projeto de Lei 040/2022: 
Não incidência de IPTU a 
templos de qualquer culto.
Projeto de Lei 041/2022, 
também estima a não-in-
cidência do pagamento de 
calçadas aos moradores da 

avenida Pedro Grendene 
por conta das obras de alar-
gamento viário previstas 
para ocorrer.

Empréstimo

Projetos de Lei 037 e 
038/2022: Prevê a solicita-
ção de crédito especial de 
R$20 milhões para asfalta-
mento rural. Com estima-
tiva de obter os recursos 
através de dois contratos; 
um com parcelas de 84 
meses (07 anos); e outro, 
com foco no turismo pelo 

Programa “Caminhos do 
Interior”, o valor se diluirá 
em 204 meses (17 anos).
Entre as áreas planejadas 
com os recursos solicitados 
estão: Linha Jacinto, São 
Roque, Desvio Blauth, São 
José, São Luiz, São João, Li-
nha Muller, Linha Assunta, 
Linha Sertorina, Menino 
Deus, Linha 30, Linha Pa-
ese, Mundo Novo, Linha 
Machadinho, Linha Ami-
zade, Caravagetto, Nova 
Milano e Serraria. Ao todo, 
planeja-se asfaltar cerca de 
15 quilômetros.

Comitiva 
a Cadaval
A viagem foi propiciada 
através de um convênio 
entre Farroupilha e Ca-
daval em 2019. 
Por edital, em 2020, cin-
co empresários foram 
selecionados para par-
ticipar da comitiva:  Fe-
lipe Bertuol, Mônica 
Schneider, Débora Fel-
trin, Fernanda Tonini 
e Mônica Verona esti-
veram na terra lusitana 
no período entre 25 de 
abril e 25 de maio. 
A experiência adquirida 
é considerada positiva 
pelos empresários que 
também puderam visi-
tar empresas alimentí-
cias, museus entre ou-
tros pontos da cultura 
portuguesa. 
Com seus retornos,-
Débora e Fernanda 
ressaltam o potencial 
de crescimento que Far-
roupilha pode alcançar 
nos setores comerciais 
da gastronomia, enolo-
gia e hotelaria da cida-
de, através de estratégias 
que visem a qualificação 
dos serviços e produtos 
ofertados no município 
junto com os aspectos e 
culturas locais da nossa 
região.
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Transporte Escolar Público
O Programa aprovado estabelece dire-
trizes ao uso do transporte escolar for-
necido pelo Executivo Municipal aos 
estudantes da pré-escola, da educação 
infantil e do ensino fundamental da 
rede municipal.

O Programa possibilita a extensão do 
benefício aos alunos residentes na área 
rural de Farroupilha que cursam o en-
sino médio das escolas da rede pública 
estadual e educação profissional técnica 
de nível médio da rede pública federal.

Gestão do Lixo pela Ecofar: Entre 
suas atividades, a Ecofar encontra 
maior dificuldade no recolhimento de 
resíduos sólidos, por conta da falta de 
separação correta do lixo domiciliar. 
Para este cenário, a empresa estuda 
mudanças de estratégias referente 
a distribuição de containeres, entre 
elas o projeto piloto a ser adotado 
no Loteamento Monte Verde, o qual 
consiste na busca do lixo por parte 
dos funcionários em motocicletas com 
reboques. E a segunda experiência é a 
inserção de uma central interna de lixo 
nos condomínios da cidade, sendo-os 
expostos apenas no dia da coleta.

Melhores condições de acesso em 
Vila Rica: Com um asfalto de 14 anos 
que apresenta rachaduras, buracos e 
danificações que tornam a via de difícil 
trafego. Nos últimos anos, o 3º distrito 
vem desenvolvendo a localidade para 
a indústria, comércio e turismo, e para 
manter esse progresso a comunidade 
carece de melhor infraestrutura por 
parte da Administração.

“Insalubre e perigoso”: O Sismuf foi 
autor de uma denúncia no Ministério 
do Trabalho, a qual aponta a falta do 
cumprimento de normas técnicas, 
ocasionando um ambiente de pericu-
losidade aos servidores do Parque de 
Máquinas da Prefeitura. Entre os itens 
apresentados há próximo ao tanque de 
descarte de combustíveis dos veículos 
uma cozinha implantada, tornando 
o local perigoso. Há falta de EPIs e 
treinamento adequado aos servidores; 
e negligência quanto ao armazena-
mento adequado de materiais tóxicos. 
A denúncia é baseada em laudos téc-
nicos e os apontamentos do Sismuf 
ocorrem desde 2018 diretamente com 
a Administração Pública.

Em Sessão... Atendimento capacitado 
aos autistas

Intermediados pela Comissão de 
Infraestrutura e Bem-Estar Social, o 
Movimento Orgulho Autista Brasil 
(MOAB) e a Secretaria Municipal de 
Educação analisaram a necessidade 
de aperfeiçoamento de monitores e 
professores quanto ao atendimen-
to de crianças com Transtorno do 
Espectro Autista (TEA) em sala de 

aula. Atualmente, conforme a Se-
cretaria de Educação, há cerca de 50 
professores do quadro com forma-
ção especializada para atender crian-
ças com TEA. O MOAB entregou 
um projeto de formação continuada 
para monitores e professores. A sua 
execução contaria com o apoio da 
Amafa e IFRS.

Selo às empresas inclusivas
A proposição cita quatro itens a 
serem preenchidos pelo empresá-
rio para assegurar o selo em seu 
estabelecimento: reservar postos 
de trabalho para PCDs (pessoas 
com deficiência) – no caso de em-
preendimentos com mais de 100 

funcionários; capacitação para o 
exercício da função com maior 
remuneração a este público; es-
trutura física com acessibilidade; 
e promoção de eventos culturais 
ou esportivos para pessoas com 
deficiência.
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Conselhos Municipais no digi-
tal: Através da Tribuna Popular, o 
cidadão Érico Razzera esteve ex-
planando sobre a necessidade de 
mudanças nos estatutos de Con-
selhos Municipais. Conforme sua 
manifestação, as reuniões, com 
o apoio dos meios digitais, po-
dem ser mais transparentes, bem 
como os registros das decisões 
tomadas. Apesar da populariza-
ção das transmissões onlines, e o 
compartilhamento de documen-
tos via internet, Razzera explica 
que o processo realizado pelos 
Conselhos, em sua maioria, ainda 
são analógicos e não fomentam a 
participação popular.

*

Demandas para o 3º Distrito: 
A moradora de Rio Caçador, 3º 
Distrito de Farroupilha, Andres-
sa Conterno fez uso da Tribuna 
Livre do mês de setembro para 
reivindicar melhores serviços pú-
blicos no interior da cidade. Os 
temas abordados foram pautas de 
uma pesquisa de opinião realiza-
da pela cidadã. Entre os tópicos 
apresentados estão a saúde e as 
estradas. As comunidades reivin-
dicam a ampliação dos horários 
de atendimento nas Unidades de 
Saúde, maior divulgação do Pro-
grama Unidade Móvel da Saúde e 
menos burocracia para agenda-
mentos de consultas. Quanto as 
estradas, os moradores percebem 
uma demora entre os períodos de 
manutenção das estradas de chão, 
bem como suas roçadas.

Tribuna 
Popular

20 anos de Nei Tempi del Filó
Com canções, trajes e gastronomia 
típica dos italianos o grupo é reco-
nhecido por manter viva esta tradição 
entretendo os turistas e repassando 
esta cultura para as futuras gerações. O 
Nei Tempi tornou-se uma associação 
em 2002, possuindo uma sede própria 
em 2007. Dentre tantas atuações, des-
taca-se em sua história, a produção do 
curta “Coisa que a Serra Fala”, prota-
gonizada por dois dos 35 membros, o 
casal Expedito e Natália Copelli.

Jovem Autor
Foram quatro categorias apresentadas, 
desenho, poema, crônica e dissertação, 
todas tratando do universo da comu-
nicação, tema proposto pela Comissão 
avaliadora neste ano. Os dez alunos, 
dentro de suas categorias, apresenta-
ram a influência das redes sociais na 
comunicação social, os malefícios e be-
nefícios do mundo virtual e os demais 
meios de diálogo entre as pessoas.

Semana 
do Jovem 

Empreendedor
Foi aprovado por unanimidade 
na Câmara Municipal o Projeto 
de Lei que cria a Semana Muni-
cipal do Jovem Empreendedor em 
Farroupilha. 
A proposição visa garantir a 
promoção de atividades e infor-
mações relacionadas a cultura 
empreendedora com foco no de-
senvolvimento de novos negócios 
para a cidade. 
A Semana Municipal do Jovem 
Empreendedor está prevista para 
ocorrer nos meses de novembro, 
sempre associado com a realiza-
ção da Semana Global de Empre-
endedorismo.

Ao encontro da cultura histórica lo-
cal, instituiu-se o Talian como uma 
língua oficial do município de Far-
roupilha. A sua aprovação concede 
ao Executivo Municipal a realização 
de ações em prol da valorização do 
dialeto herdado pela imigração italia-
na. Com a cooficialização da língua, a 
administração municipal pode apoiar 
grupos voltados a cultura linguística 
italiana, e geri-la como fomento tu-
rístico local.
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Casos de perturbação do sossego 
A audiência foi estimulada a ocor-
rer por solicitação da Brigada Mi-
litar, que explicou haver pontos de 
maior quantidade de ocorrências 
referentes ao barulho próximos a 
conveniências centrais. Esse ano 
houve 153 deslocamentos de viatu-
ra para casos de perturbação. Atu-
almente casos de perturbação do 
sossego público e poluição sonora 
são tratados via flagrante das auto-
ridades policiais, havendo a possi-
bilidade de tornar a infração em um 
Termo de Ajustamento de Conduta 
(tac). Os parlamentares presentes 
analisarão formas de auxiliar no 

combate a poluição sonora, através 
de uma reformulação no Código 
de Posturas do Município, possibi-
litando através dele maior respon-

sabilidade aos estabelecimentos co-
merciais quanto a limpeza das vias 
públicas e preservação do ambiente 
sonoro.

Sesc e Senac
Com cursos voltados a gestão de ne-
gócios, informática, moda, comuni-
cação e idiomas, o Senac Farroupilha 
atende mais de mil pessoas, sendo 
referência para 11 municípios da 
região. Além da formação profissio-
nal, os cidadãos de 15 municípios da 
Serra também têm a oportunidade de 
desenvolverem-se pessoalmente com 
o Sesc, através de projetos artísticos e 
culturais, serviços na área da saúde e 
turismo.
Para 2023, o Sesc planeja mudar-se 
de endereço. Atualmente com 300 
metros quadrados, a instituição irá 
para a rua 13 de maio, em um espaço 
cinco vezes maior, garantindo maior 
qualidade dos serviços prestados.

Audiência trata do Plano de Mobilidade
Em Audiência Pública para tratar da 
mobilidade urbana do município. 
Para o tema estiveram presentes repre-
sentantes do Departamento Municipal 
de Trânsito, União das Associações de 
Bairros, Conselho Municipal da Ci-

dade e Associação de Engenheiros e 
Arquitetos.
Com base nos pilares de fluxo de 
trânsito, segurança e acessibilidade, os 
profissionais pontuaram a necessidade 
de atualizar o Plano de Mobilidade 

(PlanMob) instituído em 2015 no mu-
nicípio. Em casos pontuais elencou-se 
a busca por novas estratégias a serem 
adotadas para estimular o uso da faixa 
de segurança pelos pedestres e o devi-
do respeito a ela pelos motoristas.

Atendimento 
psicossocial

Os Centros, geridos pelo Pró-
-Saúde, são considerados Portas-
-Abertas, ou seja, aptos a atender 
qualquer cidadão que possuir tal 
tipo de necessidade, além de rea-
lizar consultas de casos crônicos. 
O Pró-Saúde, estuda novas es-
tratégias para flexibilizar o fluxo 
de atendimentos. Entre as ações 
apontadas há o direcionamento 
de fonoaudiologia infantil nas 
escolas, descentralizando este 
atendimento do Caisme e para o 
futuro a instalação de um Caps 
exclusivo para crianças e adoles-
centes.

Fibromialgia
Os vereadores aprovaram o Pro-
jeto de Lei 030/2022 que prevê o 
Dia Municipal da Fibromialgia em 
Farroupilha. 
A proposição constitui o Dia em 
12 de maio. Período para campa-
nhas e esclarecimentos da doen-
ça que atinge 05% da população 
mundial, em sua maioria mulhe-
res entre 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 outra comorbi-
dades ou agravamentos físicos e 
até sociais.



Sessões são marcadas por solenidades
Agricultor Destaque 2022:

Celito Contini trabalha na terra desde 
os 12 anos de idade produzindo pês-
segos e uvas. Em 1989, após viagem 
ao Chile, o agricultor conheceu a cul-
tura do kiwi vindo a implantá-la em 
Farroupilha. Com uma biodiversida-
de rural, Contini produz atualmente 
uvas para cantinas, pêssegos e kiwis, 
com entregas principalmente no Es-
tado de São Paulo e região central do 
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Mérito Esportivo 2022:
Anselmo Perini iniciou no esporte 
envolvendo motocicletas em 2013 
através da categoria Fórmula Tu-
rismo 1000, conquistando o título 
de vice-campeão no ano. Com seus 
resultados, o piloto subiu para a ca-
tegoria Super Bike Light em 2015. 
Desta vez, alcançando o topo do 
pódio como campeão gaúcho 2015. 
Atualmente Perini compete na Super 

Cidadão Honorífico:
Pedro Pedrozo é natural de Santa 
Maria e chegou a Farroupilha em 
1989 por conta de seu trabalho já 
reconhecido junto aos Centros de 
Tradição Gaúchas, através de suas 
coreografias e danças folclóricas, 
premiadas pelos festivais e que lhe 
proporcionaram viagens interna-
cionais.

Instituições de ensino:
Os vereadores prestaram suas ho-
menagens a três instituições de en-
sino por suas décadas de serviços 
prestados: Escola Carlos Fetter, As-
sociação São Carlos e Colégio Nos-
sa Senhora de Lourdes. Instituída 
antes da emancipação da cidade, o 
Nossa Senhora de Lourdes completa 
105 anos. Parte desta história está 
atrelada a Associação São Carlos, 
congregação dirigida por irmãs Sca-
labrinianas – entidade que celebra 

seis décadas. Também com 60 anos, 
a Carlos Fetter foi fundada 1962, po-
rém chamava-se Grupo Escolar São 
Vicente. O atual nome foi instituído 
em 1966.

país.A produção chega a 40 toneladas 
de kiwi anualmente, fomentando a 
fruta nacional para todo país.

Bike Pro, categoria em que possibili-
tou os dois títulos sul-brasileiros, um 
em 2019, outro em 2020.

Mérito Farroupilha:

Indicado pelos CTGs do município 
as personalidades destacaram-se 
por suas atuações em prol da cultu-
ra gaúcha, seja nas modalidades de 
dança, laço ou gerencia dos Centros 
Tradicionalistas.
Antônio Messinger: Através de sua 
neta conheceu o CTG Aldeia Far-
roupilha, onde cultivou amizades, 
tornou-se patrão e hoje está presi-
dente do Conselho de Vaqueanos.
Diogo Silveira Soares: Membro 
do Piquete Querência Farroupilha, 
desde a infância cultiva a criação de 
cavalos como hobbie, participando 
de provas da raça crioula.
Idali José Arrosi: há 34 anos con-
tribuindo junto ao CTG Rancho de 
Gaudérios, foi fundamental para a 
construção da atual sede e na co-
ordenação do grupo de projeção 
folclórica.
José Pedro Machado dos Santos: 
Membro do Pique Laçados Garrão 
do Potro, foi campeão no laço va-
queano em rodeios do Estado.
Segundo Biasoli: Há 30 anos con-
tribuindo no tradicionalismo através 
do CTG Ronda Charrua. Foi Patrão, 
conselheiro Vaqueano e presidente 
do mesmo.
Simara Barbosa: Patroa do CTG 
Chilenas de Prata, desenvolveu a 
cultura gaúcha através da dança, 
participando das invernadas adultas 
e de grupos folclóricos.



Requerimentos
Requerimento 073/2022: instalação de Lombada 
pelo DAER (autores: Bancadas do PDT, PSB, Rede 
e Republicanos); 
Requerimento 074/2022: congratulações a Gabriele 
Gaviraghi pelo título de 1ª Prenda da 25ª RT (autor: 
Juliano Baumgarten, PSB); 
Requerimento 075/2022: congratulações a Mecâ-
nica O Porão pelos 40 anos de atividades (autora: 
Clarice Baú, PP); 
Requerimento 076/2022: Análises da Corsan (autor: 
Bancada do PDT); 
Requerimento 077/2022: congratulações aos 31 
anos da Escola Cinquentenário (autora: Clarice 
Baú, PP); 
Requerimento 078/2022: Licença da vereança (au-
tor: Eurídes Sutilli, PL);
Requerimento 079/2022: melhorias na RSC 453 (au-
tor: Maurício Bellaver, PL); 
Requerimento 080/2022: congratulações ao Grupo 
Feltrin pelos 40 anos de atividades (autor: Maurício 
Bellaver, PL); 
Requerimento 081/2022: licença de 45 dias (autor: 
Tiago Ilha, Republicanos); 
Requerimento 082/2022: congratulações a nova 
diretoria do Rotary Clube de Farroupilha (autor: 
Calebe Coelho, PP).
Requerimento 083/2022: Licença ao vereador Gil-
berto do Amarante (autor: Gilberto do Amarante, 
PDT); 
Requerimento 084/2022: congratulações pelo título 
ao atleta Luan Bartelle (autora: Clarice Baú, PP); 
Requerimento 086/2022: congratulações a Biamar 
Malhas pelos 36 anos de atividades (autora: Clarice 
Baú, PP); 
Requerimento 087/2022: estudo referente ao bom-
beamento de água pela Corsan (autor: Maurício 
Bellaver, PL);
Requerimento 088/2022: Criação da Frente Parla-
mentar de Apoio e Promoção dos Direitos e Polí-
ticas Públicas para as Mulheres (autora: Clarice 
Baú, PP); 
Requerimento 089/2022: votos de congratulações a 
Bernardo Montemezzo (autores: Bancadas do PSB, 
Rede, Republicanos e vereador Gilberto do Ama-
rante, PDT); 
Requerimento 090/2022: votos de congratulações 
a Bernardo Montemezzo (autora: Clarice Baú, PP) 
Requerimento 091/2022: manutenção na ERS 448 
(autor: Juliano Baumgarten, PSB); 
Requerimento 092/2022: Congratulações as enfer-
meiras denunciantes no caso ocorrido no Hospital 
da Mulher (autor: Calebe Coelho, PP); 
Requerimento 093/2022: Congratulações aos 16 
anos do 36º BPM (autor: Maurício Bellaver, PL);
Requerimento 094/2022: votos de congratulações a 
KIDELIZZ (autor: Calebe Coelho, PP); 

Requerimento 095/2022: solicitação de audiência 
pública sobre mobilidade urbana (autor: Juliano 
Baumgarten, PSB); 
Requerimento 096/2022: solicitação ao DAER me-
lhorias na RSC 453 (autor: Volnei Arsego, PL); 
Requerimento 097/2022: votos de congratulações a 
André Bartelle (autor: Juliano Baumgarten, PSB).
Requerimento 098/2022: congratulações a Lojas 
Hermelu (autora: Clarice Baú, PP); 
Requerimento 100/2022: solicitação de renuncia 
da suplência da Comissão de Infraestrutura (autor: 
Thiago Brunet, PDT); 
Requerimento 101/2022: Solicitação de renuncia da 
suplência da Comissão de Orçamento (autor: Thia-
go Brunet, PDT);
Requerimento 102/2022: Convite para explanar em 
sessão a Comissão de intercâmbio a Portugal (au-
tor: Marcelo Broilo, MDB); 
Requerimento 103/2022: Melhorias na VRS 813 
(autor: Volnei Arsego, PL); 
Requerimento 104/2022: Melhorias na VRS 813 
(autor: Volnei Arsego, PL); 
Requerimento 105/2022: Melhorias na VRS 813 
(autor: Volnei Arsego, PL);
Requerimento 106/2022: Cria Comissão Especial 
(autor: Comissão de Infraestrutura, Desenvolvi-
mento e Bem-Estar); 
Requerimento 107/2022: Congratulações a Fazenda 
Esperança (autor: Poder Legislativo); 
Requerimento 108/2022: Congratulações aos Jovens 
Gideões (autor: Poder Legislativo).
Requerimento 109/2022: Licença de 31 dias da ve-
reança (autor: Thiago Brunet, PDT).
Requerimento 110/2022: Votos e congratulações a 
objetiva contabilidade (autor: Calebe Coelho, PP);
 Requerimento 111/2022: Convite não SESI Farrou-
pilha e Instituto BIGFER (autor: Bancada do MDB); 
Requerimento 112/2022: Solicitação de Licença 
Vereador Eurides Sutlli (autor: Eurídes Sutilli, PL).
Requerimento 113/2022: votos de congratulações 
a escola Oscar Bertholdo (autor: Felipe Maioli, 
MDB); 
Requerimento 114/2022: encaminhamento do re-
latório da audiência pública (autor: Juliano Baum-
garten, PSB).
Requerimento 115/2022: convite aos Senhores Ale-
xandre Macedo e Lurdes Zardo, para explanarem 
sobre doação de órgãos (autor: Calebe Coelho, PP); 
Requerimento 116/2022: sugestão para custeie da 
brita graduada (autor: Roque Severgnini, PSB); 
Requerimento 117/2022: congratulações a Escola 
Santa Cruz (autor: Juliano Baumgarten, PSB); 
Requerimento 118/2022: congratulações a Antônio 
Minella (autor: Juliano Baumgarten, PSB); 
Requerimento 119/2022: congratulações a Escola  
ngelo Chiele (autor: Juliano Baumgarten, PSB); 
Requerimento 120/2022: congratulações a Padre 
Vicente Bertoni (autor: Juliano Baumgarten, PSB); 
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Requerimento 121/2022: congratulações a Escola 
Presidente Dutra (autor: Juliano Baumgarten, PSB); 
Requerimento 122/2022: informatização dos regis-
tros das pessoas sepultadas no Cemitério Municipal 
(autor: Juliano Baumgarten, PSB); 
Requerimento 123/2022: congratulações a Escola 
Carlos Fetter (autor: Juliano Baumgarten, PSB); 
Requerimento 124/2022: congratulações a Rádio 
Spaço FM (autora: Clarice Baú, PP); 
Requerimento 125/2022: congratulações a Empresa 
Fabrita (autor: Maurício Bellaver, PL); 
Requerimento 126/2022: licença de 73 dias (autor: 
Tiago Ilha, Republicanos).

Moções
Moção 012/2022: de aplausos a Tramontina pela po-
sição no ranking das Marcas Mais Fortes do Brasil 
2022 (autor: Bancada do PL).
Moção 013/2022: de Repúdio ao ato noticiado que 
ocorreu no Hospital da Mulher de São João de Me-
riti/RJ (autora: Clarice Baú, PP).
Moção 014/2022: De Repúdio a decisão da juíza 
eleitoral referente ao uso da bandeira Nacional (au-
tor: Calebe Coelho, PP); 
Moção 015/2022: de Aplausos para a empresa Tra-
montina pelos 51 anos de atividade (autor: Volnei 
Arsego, PL).
Moção 016/2022: Aplausos ao Moinho Rio Burati 
(autor: Volnei Arsego, PL); Moção 017/2022: Re-
púdio ao Projeto de Lei Federal 252/2003 (autor: 
Juliano Baumgarten, PSB).

Projetos
Projeto de Lei 009/2022: dispõe sobre a obrigato-
riedade da elaboração e divulgação da relação dos 
medicamentos fornecidos pelo município de Far-
roupilha (autor: Juliano Baumgarten, PSB); 
Projeto de Lei 013/2022: concede o Título Mérito 
Esportivo do Ano ao sr. Anselmo Perini (autor: 
Bancada do PP);
Projeto de Lei 014/2022: institui no município de 
Farroupilha a Semana Municipal da Economia 
Criativa e dá outras providências (autor: Juliano 
Baumgarten, PSB); 
Projeto de Lei 015/2022: institui a Campanha Per-
manente de orientação e conscientização sobre o 
descarte adequado do lixo no município de Farrou-
pilha (autor: Juliano Baumgarten, PSB); 
Projeto de Lei 016/2022: dispõe sobre a cooficia-
lização da língua “Talian” à língua portuguesa no 
município de Farroupilha (autor: Juliano Baumgar-
ten, PSB);
Projeto de Lei 017/2022: institui a campanha em-
presa inclusiva, institui o selo e dá outras providên-
cias (autor: Juliano Baumgarten, PSB); 
Projeto de Lei 023/2022: altera a Lei Municipal nº 
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4.191 de 09/12/2015 (autor: Executivo Municipal); 
Projeto de Lei 027/2022: autoriza a contratação de 
pessoal por tempo determinado para atender a ne-
cessidade temporária de excepcional interesse pú-
blico (autor: Executivo Municipal); 
Projeto de Lei 028/2022: autoriza a abertura de cré-
ditos especiais (autor: Executivo Municipal); 
Projeto de Lei 029/2022: altera a Lei Municipal nº 
3.973 de 27/12/2013 (autor: executivo Municipal); 
Projeto de Lei 030/2022: institui e inclui no Calen-
dário de Eventos do Município o evento Dia Muni-
cipal da Fibromialgia (autor: Executivo Municipal);
Projeto de Lei 031/2022: institui no Calendário de 
Eventos do Município o evento Semana Municipal 
do Jovem Empreendedor (autor: Executivo Muni-
cipal);
Projeto de Lei 032/2022: altera a Lei Municipal nº 
3.689 de 14/12/2010 (autor: Executivo Municipal);
Projeto de Lei 033/2022: altera a Lei Municipal nº 
2.993 de 31/05/2005 (autor: Executivo Municipal); 
Projeto de Lei 034/2022: altera as Leis Municipais 
nº 4.546, de 12-09-2019, nº 4.603, de 02- 07-2020, 
nº 4.665, de 17-06-2021, nº 4.686, de 22-11-2021, 
nº 4.701, de 17-12-2021 e nº 4.715, de 23-02- 2022 
(autor: Executivo Municipal).
Projeto de Lei 035/2022: dispõe sobre a não inci-
dência de contribuição de melhoria nas obras que 
descreve (autor: Executivo Municipal); 
Projeto de Lei 036/2022: Autoriza a abertura de cré-
ditos especiais (autor: Executivo Municipal); 
Projeto de Lei 039/2022: o Município de Farrou-
pilha ratifica o terceiro termo aditivo ao contrato 
de consórcio público do consórcio intermunicipal 
de desenvolvimento sustentável da serra gaúcha 
(CISGA), do qual faz parte. Termo aditivo esse que 
objetiva consolidar as cláusulas do mencionado 
instrumento, tendo em vista que ele sofreu variadas 
alterações desde a sua subscrição originária (autor: 
Executivo Municipal); 
Projeto de Lei 040/2022: dispõe sobre o reconheci-
mento, no âmbito do Município de Farroupilha, da 
não incidência de IPTU prevista no §1º-A do ar-
tigo 156 da Constituição Federal (autor: Executivo 
Municipal); 
Projeto de Lei 042/2022: altera a Lei Municipal nº 
1.985 de 01/12/1992 (autor: Executivo Municipal); 
Projeto de Lei 043/2022: Institui o selo de certifica-
ção “Aqui tem Sabor” (autor: Executivo Municipal);
Projeto de Lei 044/2022: autoriza o Poder Executivo 
Municipal a participar e arrematar imóvel em hasta 
pública (autor: Executivo Municipal);
Projeto de Lei 045/2022: altera a Lei Municipal nº 
1.800 de 13/12/1990 (autor: Executivo Municipal); 
Projeto de Lei 046/2022: altera a Lei Municipal nº 
2.353, de 21/10/1997 (autor: Executivo Municipal);
Projeto de Lei 048/2022: institui o Programa Mu-
nicipal de Transporte Escolar Público, e dá outras 
providências (autor: Executivo Municipal);


