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Mensagem do Presidente  
 
 

 
 
 
 
 
 
Este relatório tem o propósito de registrar e divulgar o trabalho 
realizado pelo Legislativo Municipal neste ano de dois mil e 
dezesseis. Procuramos administrar a Câmara com seriedade, dentro 
das normas legais, com economicidade e muito trabalho em prol do 
povo baronense. 
 

 
 
 
 
 
 

Diogo da Rocha Vaz 
Presidente da Câmara Municipal 
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PRESIDENTE: DIOGO DA ROCHA VAZ 
VICE-PRESIDENTE: LAURENI GARCIA PAGINI 
1º SECRETÁRIO: TIAGO PACHECO GOVONI 
2º SECRETÁRIO: RODRIGO SEMENSATTO DE LIMA 

 
 

DEMAIS VEREADORES: 
        
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
                                             NERCIO DA SILVA AMBOS                      ILO W. LOMBARDI                  ELOMAR ROCHA KOLOGESKI 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                  MARCOS CESAR GARCIA                      OSMAR SILVEIRA DE SOUZA 
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FUNCIONÁRIOS 
 
 

NORBERTO FONTANA FERRI 
Assessor Jurídico – Nomeado em 02/01/2013. 

 
 
 
 

 
 
SOLANGE SEMENSATTO AMENGUAL 
Escriturária e depois Tesoureira – Nomeada em 1993. 

 
 
 
 

 
 
 
 

DALVANA DOS PASSOS GARCIA 
Assessora Legislativa – Nomeada em 11/04/2014. 

 
 
 
 
 

 
IONICE DA SILVA CEGASPINI 
Auxiliar de Serviços Gerais - Nomeada em 03/05/2012 
 
 
 
 

 
 
 
 
JOCINEI SANTOS DA SILVA 
Escriturário–Nomeado em 17/04/2015 
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COMISSÃO REPRESENTATIVA: Mesa Diretora mais o Vereador Osmar. 
 
COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E BEM – ESTAR SOCIAL: NERCIO DA 
SILVA AMBOS, PRESIDENTE; ILO WILDFAIER LOMBARDI, SECRETÁRIO; MARCOS 
CESAR GARCIA, RELATOR. 
 
COMISSÃO DE ORÇAMENTO, FINANÇAS E INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL: 
TIAGO PACHECO GOVONI, PRESIDENTE; RODRIGO SEMENSATTO DE LIMA, 
SECRETÁRIO; LAURENI GARCIA PAGINI, RELATORA. 
 
Líderes de Bancada: PMDB, Vereador Elomar Rocha Kologeski; PP, Vereador Marcos 
Cesar Garcia; PTB, Vereador Nercio da Silva Ambos. 
 
 

SESSÕES DE PLENÁRIO 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

40 ORDINÁRIAS 
01 EXTRAORDINÁRIAS 
03 ESPECIAL 
 

TOTAL: 44 SESSÕES 
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AUDIÊNCIAS PÚBLICAS 
 

Nº 001/16 – avaliação do cumprimento das metas fiscais e do resultado nominal e 
primário do 3° Quadrimestre 2015. Dia 22/02/16. 
N° 002/16 – avaliação do cumprimento das metas fiscais e do resultado nominal e 
primário do 1° Quadrimestre 2016. Dia 23/05/16. 
N° 003/16 –  elaboração e apreciação do seguinte projeto oriundo do Executivo Municipal: 
PROJETO DE LEI N° 014/2014, que dispõe sobre a Lei de Diretrizes Orçamentárias 
(LDO), para o período de 2017. Dia 08/08/16. 
N° 004/16 – avaliação do cumprimento das metas fiscais e do resultado nominal e 
primário do 2° Quadrimestre 2016. Dia 26/09/16. 
N° 005/16 –  elaboração e apreciação do seguinte projeto oriundo do Executivo Municipal: 
PROJETO DE LEI Nº 023/2016, que dispõe sobre a Lei de Orçamento Anual (LOA) para 
o período de 2017. Dia 12/12/16. 
 
 
 
 
 
 

 
OFÍCIOS 

 
 55 Ofícios ao Prefeito 

 
 33 Ofícios Legislativos 

  
23 Ofícios a Terceiros 
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PORTARIAS 
 

 

Nº 001/16 - Concede trinta dias de férias a Servidora Solange Semensatto Amengual. 
Data 11/01/2016. 
 
N º 002/16 – Nomeia Servidor Jocinei Santos da Silva como responsável pela elaboração 
da folha de pagamento da Câmara Municipal de Barão do Triunfo. Data 10/02/2016. 
 
Nº 003/16 - Concede férias ao Servidor Norberto Fontana Ferri, transforma 15 dias em 
pecúnia. Data 01/04/2016. 
 
Nº 004/16 - Concede 120 dias de licença maternidade a Servidora Ionice da Silva 
Cegaspini. Data 01/06/2016. 
 
Nº 005/16 - Concede quinze dias de férias a Servidora Dalvana dos Passos Garcia. Data 
12/07/2016. 
 
Nº 006/16 – Nomeia Servidor Jocinei Santos da Silva como responsável pelo 
almoxarifado da Câmara Municipal de Barão do Triunfo. Data 24/08/2016. 
 
Nº 007/16 – Nomeia Servidora Solange Semensatto Amengual como responsável pelas 
compras e patrimônio da Câmara Municipal de Barão do Triunfo. Data 24/08/2016. 
 
Nº 008/16 - Concede trinta dias de férias a Ionice da Silva Cegaspini. Data 01/10/2016. 
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CONTRATOS 
Nº CREDOR OBJETO VALOR R$ DATA 

 
VALIDADE 

001/2016 
 

CONECTSUL 
Conexão à rede 

internet 
420,00 27/01/2016 2 MESES 

002/2016 
 

DELTA SOLUÇÕES 
EM INFORMATICA 

Locação de 
software 

Contabilidade – 
folha – 

tesouraria. 

4.972,16 29/02/2016 
180 DIAS 

RESCINDIDO 
01/08/16 

004/2016 
 

PROCERGS 
Hospedagem de 

página da 
Câmara 

8.400,00 
ESTIMATIVA 

08/06/16 12 MESES 

003/2016 
 

CONECTSUL 
SOLUÇÕES EM 
INFORMÁTICA 

Acesso à 
internet 

3.360,00 09/06/16 12 MESES 

005/2016 
 

LOCAÇÃO DE 
SOFTWARES 

Locação de 
software 

40.679,88 
ESTIMATIVA 

01/08/16 12 MESES 

ADITIVOS 

02 INSTITUTO IGAM 

AQUISIÇÃO DE 
INFORMATIVO
S TÉCNICOS E 

DE 
CONSULTORIA 

12559,68 
 

20/05/16 
 

12 MÊSES 

02 DELTA SOLUÇÕES 
FLY 

TRANSPARÊN
CIA 

3.218,16 
 

31/03/16 
 

12 MESES 

01 BANRISUL CARTÕES 
VALE 

ALIMENTAÇÃO 
0,00 

 
06/08/16 

7 
12 MESES 

 

 
 
 
                             LICITAÇÕES  
 
LICITAÇÕES OBJETO DATA HOMOLOG. 

CONTRATOS 
ORIUNDOS LICITAÇÃO 

PREGÃO PRESENCIAL 
002/2016 

Acesso à internet 
 

06/06/2016 003/2016 

PREGÃO PRESENCIAL 
013/2016 COM A 

PREFEITURA 
Locação de software 14/07/2016 005/2016 
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PARTICIPAÇÕES EM REUNIÕES, CURSOS, 
SEMINÁRIOS e COMPROMISSOS 

 
Usuário Objetivo: Ida Data 

SOLANGE CURSO DE ORDEM CRONOLÓGICA DE PAGAMENTOS 29/02 

DIOGO IDA A SECRETARIA DE MINAS E ENERGIA 17/02 

JOCINEI CURSO DIRF, RAIS E IMPACTO DO E-SOCIAL 16 e 17/02 

DIOGO IDA A RECEITA FEDERAL 25/02 

DIOGO IDA A POA PARA ADQUIRIR CERTIFICADO DIGITAL 03/03 

DIOGO IDA A POA BUSCAR O CERTIFICADO DIGITAL 04/03 

RODRIGO IDA AO GABINETE DO DEP. TIAGO SIMON 08/03 

OSMAR IDA AO GABINETE DO DEP. ADOLFO BRITTO 23/02 

ELOMAR IDA AO LANÇAMENTO DO PLANO ENERGÉTICO DO RS 17/03 

DIOGO IDA AO LANÇAMENTO DO PLANO ENERGÉTICO DO RS 17/03 

RODRIGO IDA NA SECRETARIA DA FAZENDA ESTADUAL 18/03 

ELOMAR CURSO CEAP 30/03 01/04 

DIOGO  SECRETARIA DE MINAS E ENERGIA 26/04 

RODRIGO SECRETARIA DA FAZENDA 25/04 

DIOGO AUDIÊNCIA SOBRE SITUAÇÃO DO HOSP. DE SÃO JEÔNIMO 14/04 

ELOMAR AUDIÊNCIA SOBRE SITUAÇÃO DO HOSP. DE SÃO JEÔNIMO 14/04 

NERCIO AUDIÊNCIA SOBRE SITUAÇÃO DO HOSP. DE SÃO JEÔNIMO 14/04 

SOLANGE IDA A SÃO JERÔNIMO PAGAR CONTRIBUIÇÃO SINDICAL 2016 29/04 

RODRIGO REUNIÃO COM O DIRETOR REGIONAL DOS CORREIOS 03/05 

DIOGO REUNIÃO COM O DIRETOR REGIONAL DOS CORREIOS 03/05 

MARCOS REUNIÃO COM O DIRETOR REGIONAL DOS CORREIOS 03/05 

LAURENI REUNIÃO COM O DIRETOR REGIONAL DOS CORREIOS 03/05 

DIOGO VIAGEM A BRASÍLIA 10/05 12/05 

RODRIGO VIAGEM A BRASÍLIA 10/05 12/05 

ILO VIAGEM A BRASÍLIA 10/05 12/05 

NERCIO VIAGEM A BRASÍLIA 10/05 12/05 

TIAGO VIAGEM A BRASÍLIA 10/05 12/05 

SOLANGE IDA A CIDADE SEDE DA CONECTSUL - TAPES 09/06 

ELOMAR IDA AO GABINETE DA CASA CIVIL 31/05 

MARCOS IDA AO IGAM E A SECRETARIA DE MINAS E ENERGIA 19/05 

DIOGO IDA AO IGAM E A SECRETARIA DE MINAS E ENERGIA 19/05 

MARCOS GABINETE DO DEP. ADOLFO BRITTO 24/05 

DALVANA CURSO DE CORRETA IMPLEMENTAÇÃODE DIÁRIAS 28/06 29/06 

DALVANA IDA A LOJA KRIEGER VERIFICAR MATERIAL PEDIDO (COZINHA) 11/08 

SOLANGE IDA A LOJA KRIEGER VERIFICAR MATERIAL PEDIDO (COZINHA) 11/08 

RODRIGO SECRETARIA DA FAZENDA 02/08 

DIOGO GABINETE DEP. ADILSON TROCA 05/10 

RODRIGO SECRETARIA ESTADUAL DA FAZENDA 13/10 

RODRIGO REUNIÃO SEC. ESTADUAL TRANSPORTE 19/10 

DIOGO REUNIÃO SEC. ESTADUAL TRANSPORTE 19/10 

NERCIO REUNIÃO SEC. ESTADUAL TRANSPORTE 19/10 

MARCOS REUNIÃO SEC. ESTADUAL TRANSPORTE 19/10 

ELOMAR REUNIÃO SEC. ESTADUAL TRANSPORTE 19/10 
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TIAGO REUNIÃO DEP. ELTON WEBER 10/11 

DIOGO REUNIÃO DEP. ADILSON TROCA 06/12 

RODRIGO REUNIÃO SEC. ESTADUAL DA FAZENDA 29/11 

DIOGO REUNIÃO SEC. ESTADUAL DA FAZENDA 29/11 

ELOMAR REUNIÃO TCE RS 14/12 

NERCIO REUNIÃO ACVERC 10/12 
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PROJETOS DE LEI  

   
 

PROJETO DE LEI LEGISLATIVO Nº 001/16  Fixa a revisão geral anual para os 
vencimentos dos servidores da Câmara Municipal, com base no índice aplicado aos 
servidores públicos municipais e dá outras providências (10,83%). APROVADO 
21/03/2016. 
PROJETO DE LEI LEGISLATIVO Nº 002/16  Fixa a revisão geral anual para os subsídios 
do Prefeito, Vice-Prefeito, Secretários Municipais, Presidente da Câmara e Vereadores, 
com base no índice aplicado aos servidores públicos municipais e dá outras providências 
(10,83%). APROVADO 21/03/2016. 
PROJETO DE LEI LEGISLATIVO Nº 003/16  Reajusta o valor do vale-alimentação dos 
servidores da Câmara Municipal de acordo com o índice de revisão geral concedido aos 
servidores públicos municipais e altera o caput do artigo 2º e o § 1º do artigo 5º, da Lei 
Municipal nº 199/15 e dá outras providências. APROVADO 28/03/2016. 
PROJETO DE LEI LEGISLATIVO Nº 004/16  Dispõe sobre a fixação do subsídio do 
Prefeito e do Vice-Prefeito Municipal de Barão do Triunfo/RS para a Legislatura de 2017 a 
2020 e dá outras providências.  COM EMENDA MODIFICATIVA Nº 002/16. APROVADO 
14/09/2016. 
PROJETO DE LEI LEGISLATIVO Nº 005/16  Dispõe sobre a fixação do subsídio dos 
Secretários Municipal de Barão do Triunfo/RS para a Legislatura de 2017 a 2020 e dá 
outras providências.  COM EMENDA MODIFICATIVA Nº 002/16. APROVADO 
14/09/2016. 
PROJETO DE LEI LEGISLATIVO Nº 006/16  Dispõe sobre a fixação do subsídio dos 
Vereadores da Câmara Municipal de Barão do Triunfo/RS para a Legislatura de 2017 a 
2020 e dá outras providências.  COM EMENDA MODIFICATIVA Nº 002/16. APROVADO 
14/09/2016. 
PROJETO DE LEI LEGISLATIVO Nº 007/16  Instituí turno único na Câmara Municipal de 
Barão do Triunfo/RS e da outras providências. APROVADO 24/10/2016. 
PROJETO DE LEI LEGISLATIVO Nº 008/16  Estabelece distância mínima para plantio de 
árvores exóticas e outras árvores de grande porte junto à rede de distribuição de energia 
elétrica no Município de Barão do Triunfo e dá outras providências, COM EMENDA 
MODIFICATIVA Nº 001/16. APROVADO 28/11/2016. 
PROJETO DE LEI LEGISLATIVO Nº 009/16  Regulamenta a conversão de Férias em 
pecúnia no âmbito da Câmara Municipal de Barão do Triunfo e dá outras providências. 
APROVADO 05/12/2016. 
PROJETO DE LEI LEGISLATIVO Nº 010/16  Dispõe sobre a obrigatoriedade de 
instalação de sistema de segurança e monitoramento por câmeras de vídeo nas áreas 
internas e externas das agências dos correios e das instituições bancárias e financeiras 
que possuam agências ou postos de atendimento localizados no município de Barão do 
Triunfo e dá outras providências, COM EMENDA MODIFICATIVA Nº 001/16. APROVADO 
19/12/2016. 
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RESOLUÇÕES 
 

RESOLUÇÃO Nº 001/16  Dispõe sobre a observância da ordem cronológica de 
pagamentos nos contratos celebrados pelo Poder Legislativo do Município de Barão do 
Triunfo/RS. Data 22/03/2016. 

 
 
 
 
 
 

DECRETOS 
 

DECRETO LEGISLATIVO  Nº 001/16 Decreta Ponto Facultativo na data que indica e dá 
outras providências (Carnaval). Data 09/02/2016.  
DECRETO LEGISLATIVO  Nº 002/16 Aprova as contas de Governo do Sr. Rui Valmir 
Brauvers Spotti, na condição de Prefeito Municipal de Barão do Triunfo, referente ao 
exercício financeiro de 2013. Data 28/06/2016.  
DECRETO LEGISLATIVO  Nº 003/16 Decreta Ponto Facultativo na data que indica e dá 
outras providências (Revolução Farroupilha). Data 19/09/2016.  
DECRETO LEGISLATIVO  Nº 004/16 Decreta Ponto Facultativo na data que indica e dá 
outras providências (Proclamação da República). Data 14/11/2016.  
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PREFEITO MUNICIPAL RUI VALMIR BRAUVERS SPOTTI 
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PROJETO DE LEI  Nº 001/16 Autoriza o Poder Executivo Municipal a proceder à 
contratação de pessoal por prazo determinado para atender necessidade de excepcional 
interesse público e dá outras providências. (02 Professor de Língua Inglesa, 01 Professor 
de Geografia, 05 Professores de Séries Iniciais, 01 Professor de História, 05 Serventes, 
02 Secretário de Escola, 01 Regente de Banda). APROVADO 15/02/2016.  
PROJETO DE LEI  Nº 002/16  Autoriza o Executivo Municipal a repassar aos agentes 
comunitários de saúde vinculados às Equipes de Saúde da Família, incentivo financeiro 
adicional, competência do ano de 2015, repassado pelo Estado do Rio Grande do Sul ao 
Município de Barão do Triunfo e dá outras providências. APROVADO 04/04/2016.  
PROJETO DE LEI  Nº 003/16 Autoriza o Município de Barão do Triunfo a alterar a Lei 
Municipal nº 237/2015 e dá outras providências. COM EMENDA MODIFICATIVA Nº 
001/16. APROVADO 02/05/2016.  
PROJETO DE LEI  Nº 004/16  Estabelece o índice de reajuste para Revisão Geral Anual 
no Município de Barão do Triunfo e dá outras providências (índice de 10,83%), COM 
EMENDA MODIFICATIVA Nº 001/16. APROVADO 14/03/2016.  
PROJETO DE LEI  Nº 005/16 Autoriza o Poder Executivo Municipal a proceder à 
contratação de pessoal por prazo determinado para atender necessidade de excepcional 
interesse público e dá outras providências, (1 Arquiteto e 1 Motorista CNH “D”). 
APROVADO 18/04/2016.  
PROJETO DE LEI  Nº 006/16  Institui o Programa de Educação Fiscal – PMEF e dá 
outras providências. APROVADO 16/05/2016. 
PROJETO DE LEI  Nº 007/16 Número Vago.  
PROJETO DE LEI  Nº 008/16 Autoriza o Poder Executivo Municipal a proceder à 
contratação de pessoal por prazo determinado para atender necessidade de excepcional 
interesse público e dá outras providências (01 Oficineiro instrumental de flauta e violão, 01 
Oficineira Corte e Costura). APROVADO 23/05/2016. 
PROJETO DE LEI  Nº 009/16  Autoriza o Poder Executivo Municipal a realizar despesa 
que indica e dá outras providências. Evento Festa do Agricultor 2016, valor R$ 28.000,00. 
APROVADO 06/06/2016. 
PROJETO DE LEI  Nº 010/16 Organiza o Sistema Municipal de Ensino de Barão do 
Triunfo e dá outras providências. APROVADO 13/06/2016. 
PROJETO DE LEI  Nº 011/16  Autoriza o Poder Executivo Municipal a proceder à 
contratação de pessoal por prazo determinado para atender necessidade de excepcional 
interesse público e dá outras providências (01 Dentista ESF). APROVADO 04/07/2016. 
PROJETO DE LEI  Nº 012/16 Autoriza o Poder Executivo Municipal a proceder à 
contratação de pessoal por prazo determinado para atender necessidade de excepcional 
interesse público e dá outras providências. (02 Professor de Língua Inglesa, 01 Professor 
de Geografia, 05 Professores de Séries Iniciais, 01 Professor de História, 05 Serventes, 
02 Secretário de Escola, 01 Regente de Banda). APROVADO 11/07/2016. 
PROJETO DE LEI  Nº 013/16 Autoriza o Poder Executivo Municipal a proceder à 
contratação de pessoal por prazo determinado para atender necessidade de excepcional 
interesse público e dá outras providências, (1 Arquiteto e 1 Motorista CNH “D”). 
APROVADO 11/07/2016. 
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PROJETO DE LEI  Nº 014/16  Dispõe sobre as Diretrizes Orçamentárias para o exercício 
de 2017, LDO. COM EMENDA MODIFICATIVA Nº 001/16. APROVADO 22/08/2016. 
PROJETO DE LEI  Nº 015/16  Altera o caput do art. 1º da Lei nº 002/2011 concernente 
ao contrato de concessão de uso de uma área de terra do Município e dá outras 
providências. APROVADO 08/08/2016. 
PROJETO DE LEI  Nº 016/16  Autoriza a abertura de crédito adicional Especial no valor 
de R$ 180.000,00 (cento e oitenta mil reais), no orçamento vigente, Altera PPA e LDO, e 
dá outras providências. APROVADO 03/10/2016. 
PROJETO DE LEI  Nº 017/16 Instituí turno único no serviço público municipal e da outras 
providências. REJEITADO 05/12/2016. 
PROJETO DE LEI  Nº 018/16  Altera as atribuições do Cargo de Regente de Música 
insculpido na Lei 226/2015 e dá outras providências. APROVADO 28/11/2016. 
PROJETO DE LEI  Nº 019/16  Autoriza o Poder Executivo Municipal a ceder 
onerosamente os serviços relacionados à folha de pagamento dos Servidores Públicos 
Municipais e o uso de espaços públicos para atendimento a clientes ao Banco do Estado 
do Rio Grande do Sul. S.A. - Brasil. RETIRADO 28/11/2016. 
PROJETO DE LEI  Nº 020/16  Número Vago.  
PROJETO DE LEI  Nº 021/16  Estabelece normas para a exploração do serviço de 
Automóveis de Aluguel (Táxi), no Município de Barão do Triunfo e dá outras providências, 
com EMENDA MODIFICATIVA Nº 002/16 E 003/16. APROVADO 12/12/2016. 
PROJETO DE LEI  Nº 022/16  Dispõe sobre o parcelamento de débitos do Município de 
Barão do Triunfo com o Regime Próprio de Previdência Social desta Municipalidade. 
REJEITADO 19/12/2016. 
PROJETO DE LEI  Nº 023/16  Dispõe Orçamento Anual, estima a receita e fixa a 
despesa do Município de Barão do Triunfo para o exercício de 2017 e dá outras 
providências, COM EMENDA ADITIVA Nº 001/16. APROVADO 19/12/2016. 
 PROJETO DE LEI  Nº 024/16  Autoriza a abertura de crédito adicional no valor de R$ 
1,254.000,00 (Hum milhão e duzentos e cinquenta e quatro mil reais), no orçamento 
vigente; Altera PPA e LDO, e dá outras providências. APROVADO 12/12/2016. 
PROJETO DE LEI  Nº 025/16  Autoriza a abertura de crédito adicional no valor de R$ 
32.000,00 (trinta e dois mil reais), no orçamento vigente; Altera PPA e LDO, e dá outras 
providências. APROVADO 12/12/2016. 
 
 
 
 

20 APROVADOS 
02 REJEITADOS 

01 RETIRADO 
02 NÚMEROS VAGOS 

0 ARQUIVADOS 
0 DEVOLVIDOS 
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VEREADOR  
DIOGO 

 
 
 
 

 

 

 

 

 
PEDIDO DE PROVIDÊNCIA Nº 012/16 DO VEREADOR DIOGO   que seja providenciado a 
construção de uma área na parte externa da Escola Liberato Salzano Vieira da Cunha no Arroio 
Grande.  Justificativa: O número de alunos está aumentando ano a ano e nos dias de chuva a 
escola não comporta todos os alunos no pequeno pátio, onde os alunos e os professores se 
molham para transitar entre as salas, sendo que a escola necessita somente da madeira e mão 
de obra para realizar a obra já que o brasilit já se encontra na própria escola. APROVADO 
22/02/2016. 

INDICAÇÃO Nº 008/16 DO VEREADOR DIOGO  que seja  estudada a possibilidade de 
liberar o estacionamento de veículos pequenos na Praça com a colocação de placa, nos 
respectivos horários na segunda-feira das 08:00 às 21:00 horas e de terça-feira a sábado 
das 08:00 às 18:00 horas. APROVADO 14/03/2016. 

PEDIDO DE INFORMAÇÃO Nº 005/16 DO VEREADOR DIOGO  que informe o que 
segue sobre a construção de ampliação e reforma do ESF Alceu Wamosy da Zona dos 
Pacheco: Qual é a empreiteira responsável pela obra; Cópia do contrato com a empresa 
responsável; Valor do recurso disponível para a conclusão da obra; Quanto por cento do 
recurso já foi recebido; Por qual motivo a obra encontra-se parada; Qual a previsão de 
retomada da obra. APROVADO 14/03/2016. 

PEDIDO DE INFORMAÇÃO Nº 006/16 DO VEREADOR DIOGO  que informe o que 
segue sobre a Caçamba Ford Cargo de placa IPZ 7116 e a caçamba toco de placa IGH 
1640:  Por qual motivo encontramm-se paradas; Se é por problemas mecânicos ou por 
falta de motorista, caso seja por problemas mecânicos, informe se existe alguma previsão 
para conserto e se existe um levantamento do custo para a manutenção. APROVADO 

21/03/2016. 

REQUERIMENTO 003/16 DO VEREADOR DIOGO requer a Mesa Diretora da Câmara 
para que seja encaminhado a Polícia Civil do Município um ofício solicitando dados 
quantitativos sobre estatísticas de roubos, latrocínios, assassinatos e outros crimes 
ocorridos no Município de Barão do Triunfo nos últimos 5 anos, os referidos dados serão 
utilizados a fim de agendamento de reunião com a Secretaria de Segurança do Estado 
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para solicitar melhorias de equipamentos e solicitação de mais efetivos  em prol da  
segurança pública do Município. APROVADO 21/03/2016. 

PEDIDO DE INFORMAÇÃO  Nº 016/16 DO VEREADOR DIOGO  considerando a 
comunicação recebida do TCE/RS, através do Oficio nº 2822/2016, solicita ao Executivo 
Municipal que informe à esta Casa Legislativa, o que segue:  Qual o motivo do não 
cumprimento da Decisão do TCE/RS, nos autos do Processo de Inativação nº 005202-
0200/11-3, no prazo concedido?  Após o prazo concedido pelo TCE/RS, por ventura, foi 
instaurado o devido expediente administrativo, assegurando a sra. Carmem edilia Salatti 
Ambos o contraditório e a ampla defesa? Em caso de negativo no questionamento 
anterior, o Executivo pretende instaurar algum procedimento em virtude da negativa de 
registro da Portaria nº 078/2010? JUSTIFICATIVA: O Tribunal de Contas do Estado do 
Rio Grande do SUL, nos autos do Processo de Inativação nº 005202-0200/11-3, negou 
registro a Portaria nº 078/2010, que concedeu a aposentadoria por idade a sra. Carmem 
edilia Salatti Ambos, em virtudo do que, devido a ineficácia do ato, determinou ao 
Executivo Municipal que instaurasse o devido expediente administrativo, assegurando o 
contraditório e a ampla defesa, no prazo de 30 dias, e que o concluísse no prazo de 120 
dias. Ocorre que, conforme informado no Oficio nº 2822/2016, houve o transcurso do 
prazo regimental sem que comprovadas as providências citadas, motivo pelo qual, foi 
sustada a execução dos atos impugnados, comunicando esta Casa Legislativa. Desta 
forma, se faz necessária as informações necessárias para que sejam tomadas as 
medidas cabíveis. APROVADO 06/06/2016. 

PEDIDO DE PROVIDÊNCIA Nº 079/16 DO VEREADOR DIOGO  que seja providenciado 
colocação de parada de ônibus na estrada de Morrinhos na esquina da casa do Giovani 
Lanzarini, estrada que da acesso as residências de João Tavares, Cedenir e Claudiomiro, 
haja visto que em dias de chuva o transporte escolar não desce no acesso das 
residências. APROVADO 12/09/2016. 
PEDIDO DE PROVIDÊNCIA Nº 080/16 DO VEREADOR DIOGO  que seja providenciado 
colocação de parada de ônibus na estrada dos Pachecos, passando o campo do Jones 
na esquina da estrada de acesso a Roni Silveira e Orlando, haja visto que em dias de 
chuva as crianças ficam na rua sem cobertura para esperar o transporte escolar. 
APROVADO 17/10/2016. 
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PEDIDO DE PROVIDÊNCIA Nº 013/16 DO VEREADOR ELOMAR  que seja providenciado aterro 
em buraco de escavação para retirada de cascalho na propriedade do Senhor Arlei Dias Almeida, 
propriedade do finado Henrique Lanzarini na região do Passo Grande com Invernada dos Abreu. 
Justificativa: Há algum tempo foi retirado material nesta propriedade por parte da Prefeitura 
deixando valas enormes a céu aberto, onde o proprietário atual pretende realizar uma construção 
nesta área e por esse motivo pede ao Município que se responsabilize pelo aterro onde o mesmo 
usufruiu de material para uso em estradas e demais serviços, onde em propriedade vizinha tem 
material disponível por conta do Senhor Helio Mioli Lanzarini para realizar o aterro. APROVADO 
22/02/2016. 
PEDIDO DE PROVIDÊNCIA Nº 014/16 DO VEREADOR ELOMAR  que seja providenciado 
patrolamento e encascalhamento nos trechos necessários nos seguintes trajetos de linhas 
escolares:  Linha Capitão Garcia e travessão de Miguel Kologeski até a propriedade de Flávio 
Kologeski;  Linha Fernando Abott de Raul Souza até o Jorge Ladvic. APROVADO 22/02/2016. 
PEDIDO DE PROVIDÊNCIA Nº 015/16 DO VEREADOR ELOMAR  que seja providenciado 
patrolamento com limpeza nas laterais da estrada e construção de um bueiro na estrada que da 
acesso as propriedades das famílias do Senhor Osmar Custodio, Leopoldo Oliveira e demais 
proprietários desta estrada na região de Morrinhos.Justificativa: Os serviços devem ser 
realizados com urgência, pois a estrada de acesso não possui condições de entrada e saída de 
veículos para deslocamento, justificando haver pessoas idosos e doentes nestas famílias que 
estão sem condições de transporte. APROVADO 22/02/2016. 

INDICAÇÃO Nº 003/16 DO VEREADOR ELOMAR  que seja  providenciado com 
urgência o plano de trabalho para aquisição de dois aparelhos de raio x dentário para ser 
usado na UBS Posto do centro da cidade e ESF Alceu Wamosy na Zona dos Pachecos. 
Justificativa: Conforme solicitação deste Vereador ao Gabinete do Deputado Alceu 
Moreira de emenda parlamentar, onde segue em anexo cópia da confirmação de emenda 
no valor de R$24.000,00 nº 28.580008 já destinada ao Município para elaborar plano de 
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trabalho para que seja cadastrada e enviada junto ao FNS até o dia 15 de março de 
2016. APROVADO 07/03/2016. 

PEDIDO DE PROVIDÊNCIA Nº 016/16 DO VEREADOR ELOMAR  que seja realizado o 
mais breve possível melhorias no acesso das residências dos Senhores Luís de Souza e 
Silva e Ricardo de Souza e Silva. Justificativa: Existe um trecho após a ponte do Arroio 
dos cachorro que da acesso aos moradores que está sem manutenção por um longo 
tempo deixando praticamente intransitável os acessos as residências citadas onde 
residem os Senhores Luis e Ricardo e suas famílias, justifica-se ainda serem pessoas 
idosas com problemas de saúde e haver crianças que precisam se deslocar ao transporte 
escolar.  APROVADO 07/03/2016. 

PEDIDO DE INFORMAÇÃO Nº 002/16 DO VEREADOR ELOMAR  que informe se existe 
recursos repassados pelo Governo Federal ou Estadual em conta do Município destinado 
aos agentes comunitários de saúde, nos seguintes benefícios: PMAQ que é destinado 
aos funcionários da área da saúde do ESF;  Repasse do décimo quarto salário aos 
agentes de saúde. Caso exista o deposito, solicita-se os repasses aos funcionários da 
saúde que compõe o quadro aos beneficiários amparados pela Lei vigente com direito 
aos repasses. APROVADO 07/03/2016. 

INDICAÇÃO Nº 007/16 DO VEREADOR ELOMAR  que seja estudada a possibilidade de 
extensão do transporte de pacientes a Porto Alegre e demais locais até a região dos 
Pacheco e Gramal nos horários manhã e tarde. JUSTIFICATIVA: Até o momento temos 
transporte até o Cerro dos Cabritos, entende-se já ser benéfico aos usuários, mas devido 
a ser um horário bastante cedo para atender os horários em Porto Alegre, entende o 
Vereador que no inverno que se aproxima torna-se difícil aos usuários das regiões do 
Gramal e Pacheco, pois muitos não possuem veiculo próprio e dependem de ocupação 
de terceiros para saírem de suas residências, onde muitas vezes são às três da manhã 
ou até antes desse horário. Diante destas circunstancias beneficiara muito a população 
das regiões citadas e não seria tão oneroso ao Município. APROVADO 14/03/2016. 

PEDIDO DE PROVIDÊNCIA Nº 023/16 DO VEREADOR ELOMAR  que seja 
providenciado melhorias em estrada no Gramal, nos seguintes trechos de Linhas de 
transporte escolar com os seguintes trabalhos a serem executados:  Patrolamento e 
encascalhamento na estrada que passa nas residências dos Senhores Édio, Miltinho, 
Paulo, Cenézia, Jaír, Juarez, Adão e Élio Seixas; Construção de um bueiro próximo a 
residência do Senhor Élio Seixas, bem como aterro de cascalho em frente ao seu 
armazém. Justificativa: Existe atualmente uma linha licitada de transporte escolar nesta 
estrada e em parte não pode ser executada por decorrência de não haver condições para 
trafego de ônibus, ocasionando transtornos aos alunos, pais e a empresa de transporte. 
APROVADO 14/03/2016. 

PEDIDO DE PROVIDÊNCIA Nº 026/16 DO VEREADOR ELOMAR  que seja 
providenciado reconstrução de ponte na estrada dos Pacheco  próximo ao bar do Jair. 
APROVADO 21/03/2016. 

PEDIDO DE PROVIDÊNCIA Nº 030/16 DO VEREADOR ELOMAR  que seja 
providenciado restauração de dois bueiros na Linha Nova, um próximo a residência do 
Senhor Milton Bielaski e outro próximo a residência do Senhor Flávio Kologeski. 
APROVADO 28/03/2016. 

PEDIDO DE PROVIDÊNCIA Nº 034/16 DO VEREADOR ELOMAR  que seja 
providenciado com urgência restauração da ponte próximo ao Bielaski e melhorias na 
estrada que passa na residência de Airton Pelegrino, Sérgio Ambos, Augusta e Altemir 
Müke. APROVADO 04/04/2016. 
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INDICAÇÃO Nº 021/16 DO VEREADOR ELOMAR  caso ainda não exista nas 
dependências do Posto de saúde do centro e do ESF, que seja construído ou adequado 
um espaço físico com lavatórios que se destinam ao uso de pacientes quando 
necessário, como por exemplo em caso de acidentes e demais situações que a recepção 
da enfermagem entenda ser necessário.  JUSTIFICATIVA: Entende-se que é de extrema 
necessidade ter um espaço físico adequado para este fim, casos que muitas vezes por 
acidentes e outros torna-se difícil o atendimento de imediato nos departamentos 
higienizados necessitando de retirado de terra ou outros materiais de contaminação para 
depois tratar dos ferimentos. APROVADO 11/04/2016. 

PEDIDO DE PROVIDÊNCIA Nº 042/16 DO VEREADOR ELOMAR que seja 
providenciado melhorias na estrada que sai da Água Fria e segue até ao entroncamento 
da estrada que segue a Cerro Grande do Sul na região dos Pacheco com a realização 
dos seguintes serviços: Patrolamento e encascalhamento nos locais necessários; 
Reconstrução de bueiro e construção de bueiros neste trajeto onde houver necessidade; 
Aterro na ponte próximo a Capela da Água Fria e reforma de uma ponte no seguimento 
desta estrada.  APROVADO 18/04/2016. 

PEDIDO DE PROVIDÊNCIA Nº 043/16 DO VEREADOR ELOMAR  que seja 
providenciado a retomada de roçadas nas estradas do Município com urgência. 
Justificativa: Há muito tempo estamos sem a execução dos serviços de roçadas nas 
laterais das estradas, deixando esse serviço em atraso e com grande deficiência. Não 
justifica termos uma roçadeira parada no pátio da Prefeitura enquanto poderia estar 
desempenhando um grande trabalho que é de extrema necessidade. APROVADO 

25/04/2016. 

PEDIDO DE PROVIDÊNCIA Nº 044/16 DO VEREADOR ELOMAR  que seja 
providenciado restauração de bueiros na Linha Capitão Garcia, um próximo a residência 
da Senhora Olivia e Senhor Tiago de Sá Paulino e outro perto das residências de 
Eduardo e Belmiro Bielavski. APROVADO 25/04/2016. 

PEDIDO DE INFORMAÇÃO Nº 013/16 DO VEREADOR ELOMAR  que informe o mais 
breve possível o que segue: Se já está em execução o processo licitatório para a compra 
dos implementos agrícolas relativos ao plano de trabalho e convênio com o Ministério da 
agricultura relativo ao contrato nº 0102017231 SIAFI nº 0000809082 SINCOV 
02790920014 publicado em 15/10/2014 no valor de R$ 110.000,00 de encaminhamento 
de Emenda Parlamentar do Deputado Federal Alceu Moreira.  Se estiver envie cópia da 
documentação do processo de licitação. APROVADO 25/04/2016. 

PEDIDO DE PROVIDÊNCIA Nº 046/16 DO VEREADOR ELOMAR   que seja 
providenciado restauração de bueiro na entrada da residência de Guiomar Antônio dos 
Santos localizado na entrada do Passo Grande. APROVADO 02/05/2016. 

PEDIDO DE PROVIDÊNCIA Nº 048/16 DO VEREADOR ELOMAR  que seja 
providenciado melhorias na estrada  que da acesso a residência do Senhor Valdemar dos 
Santos, passando na Associação dos Marques, saindo na residência do Senhor Eliseu 
dos Passos na Produção, com os seguintes serviços, patrolamento, encascalhamento, 
esgotamento e construção de um bueiro próximo a residência de Valdemar. APROVADO 

09/05/2016. 

REQUERIMENTO 005/16 DO VEREADOR ELOMAR  requer ao Presidente nos termos 
do art. 19 da Lei Orgânica, convocação de reunião com o secretário responsável pelas 
obras e convite ao Prefeito para tratar sobre as seguintes obras iniciadas e inacabadas 
no presente momento: Obra da Praça, centro de feirantes; Obra no prédio da Secretaria 
da agricultura; Obra ao lado do posto de saúde, academia de saúde; Obra no ESF Alceu 
Wamosy; Obras do Programa Minha Casa Minha Vida. JUSTIFICATIVA: Por 
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esclarecimento aos Vereadores em que são de responsabilidade de fiscalizar e legislar, 
entende-se a necessidade de uma reunião para esclarecimentos devido a estar em um 
ano de final de mandato e estarmos com tais pendencias na conclusão das devidas 
obras. APROVADO 09/05/2016. 

PEDIDO DE PROVIDÊNCIA Nº 052/16 DO VEREADOR ELOMAR  que seja 
providenciado melhorias com cascalhamento e condições de trafegabilidade de veículos 
na estrada que inicia próximo ao Senhor Ormirio Govoni, passando na residência da 
Senhora Iderleni seguindo até a estrada do Fumo frente a residência da Senhorita 
Sandra Gimenes. APROVADO 16/05/2016. 

PEDIDO DE PROVIDÊNCIA Nº 053/16 DO VEREADOR ELOMAR  que seja 
providenciado melhorias com drenagem e aterro em condições de trafegabilidade na 
estrada Linha Nova frente a residência do Senhor Juarez, próximo a Escola Conrado 
Tejada Garcia com urgência, pois encontra-se quase intransitável. APROVADO 

16/05/2016. 

PEDIDO DE PROVIDÊNCIA Nº 055/16 DO VEREADOR ELOMAR  que seja 
providenciado patrolamento e encascalhamento na estrada que inicia na esquina 
democrática, passando em José Ambos, Adão Valter até a divisa com São Jerônimo com 
execução de serviços nas entradas das residências e restauração de um bueiro na 
entrada da residência do Senhor Cleber Vieira Azambuja, próximo ao Senhor José 
Ambos. APROVADO 23/05/2016. 
PEDIDO DE INFORMAÇÃO Nº 015/16 DO VEREADOR ELOMAR  que informe  com 
documentação comprobatória como está o procedimento da documentação legal da 
elaboração do nome da Unidade de Saúde, conforme Projeto de Lei nº 046/15 que 
denomina a Unidade Sanitária de Saúde Enfermeira Neusa Barragan, enfermeira 
estimada e que deixou uma marca importante no atendimento e na história da saúde de 
Barão do Triunfo. Justificativa: No momento está havendo uma pintura no prédio e 
como já foi solicitado tal registro, justifica-se saber sobre o procedimento em andamento 
e em que situação se encontra no momento. APROVADO 23/05/2016. 
MOÇÃO DE RECONHECIMENTO Nº 002/2016 DO VEREADOR ELOMAR apresenta 
MOÇÃO DE APLAUSO em homenagem ao menino VINICIUS DUARTE DA SILVA 
JUNIOR, vencedor de disputa em competição no 25° campeonato brasileiro de Karatê 
Kiokushin, categoria infantil leve de até 40 kg, realizado no dia 29 de maio de 2016 no 
Ginásio de Esportes Coelhão, em Guaíba - RS.  JUSTIFICATIVA: Tal reconhecimento 
leva-se ao fato de termos em nosso município pessoas que acreditam no potencial de 
seus filhos, no caso citado, os pais Vinicius Duarte e a mãe Lidiane Fernandes 
incentivando o menino Vinicius a buscar espaço no exercício do esporte, à assim realizar 
um sonho tão importante, vencendo esta etapa esportiva e trazendo ao nosso município 
um exemplo de que temos condições de incentivar a geração jovem a trazer um orgulho 
tão importante.  Por ser um baronense deve-se o reconhecimento. APROVADO 

13/06/2016. 

PEDIDO DE PROVIDÊNCIA Nº 063/16 DO VEREADOR ELOMAR  que seja 
providenciado a colocação de placas indicativas de redução de velocidade na estrada 
geral no sentido Serra do Herval, próximo a residência do Senhor Álvaro Duarte e no 
sentido contrario perto da residência da Senhora Marlei Terezinha Silva da Silva. 
Justificativa: Há a necessidade da colocação de placas indicativas pelo motivo de 
atualmente haver várias moradias nesse local e desse modo os condutores visibilizando 
as placas de orientação de velocidade estarão cientes dos riscos pertinentes neste local 
povoado. APROVADO 27/06/2016. 
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PEDIDO DE PROVIDÊNCIA Nº 064/16 DO VEREADOR ELOMAR  que seja 
providenciado roçadas nas laterais da estrada nos pontos necessários na estrada que 
inicia na esquina democrática seguindo pela residência do Senhor Almendorino Fortes, 
José Ambos até a propriedade do Senhor Moacir Marasca, sendo incluído nesta estrada 
serviço de rebaixamento em uma lomba em frente a residência do Senhor Divino 
Anselmo Fortes e alargamento neste ponto da estrada. APROVADO 27/06/2016. 
PEDIDO DE INFORMAÇÃO Nº 020/16 DO VEREADOR ELOMAR  que informe com 
documentação comprobatória o que segue: Se não está em funcionamento a pá 
carregadeira  nova; Que informe os motivos técnicos, mecânicos ou outros que impeçam 
o exercício do seu funcionamento no momento;  Relatório descritivo com o nome dos 
motoristas que estavam conduzindo as caçambas da Prefeitura em carregamento de 
cascalho na propriedade do Senhor Álvaro Duarte no dia 24 de junho de 2016. 
APROVADO 27/06/2016. 
PEDIDO DE PROVIDÊNCIA Nº 076/16 DO VEREADOR ELOMAR   que seja 
providenciado patrolamento e melhorias com restauração de uma ponte na estrada em 
Arroio Grande que da acesso a propriedade do Senhor Porfirio da Silva Rocha. 
APROVADO 22/08/2016. 
PEDIDO DE INFORMAÇÃO Nº 030/16 DO VEREADOR ELOMAR  que informe a esta 
casa Legislativa relatório descritivo de todos os maquinários, patrolas, retroescavadeiras, 
pá carregadeira, tratores e implementos com avaliação descritiva da situação em 
condições de uso ou deficiências mecânicas no momento atual, relatório de todos 
veículos, caçambas, ônibus e micro-ônibus com cópia de documentos de uso obrigatório 
em circulação, ultimo licenciamento e IPVA. Também acompanhado de laudo de 
avaliação de situação mecânica e condições de trafegabilidade exigidas pela Lei de 
transito em vigor. APROVADO 17/10/2016. 
PEDIDO DE INFORMAÇÃO Nº 031/16 DO VEREADOR ELOMAR  que envie a esta 
casa Legislativa relatório das empresas prestadoras de serviços no transporte escolar 
contratadas no município e os seguintes documentos; Cópia dos registros com nome da 
empresa, CNPJ e outros; Cópia dos documentos dos veículos contratados, 
licenciamento, IPVA, e outros de uso obrigatório em circulação; Cópia dos contratos em 
vigor com as empresas. APROVADO 17/10/2016. 

PEDIDO DE INFORMAÇÃO Nº 039/16 DO VEREADOR ELOMAR  que envie cópia das 
Portarias da última nomeação do Conselho Fiscal, do Conselho administrativo e do 
Comitê de Investimento dos Recursos do FAPS, bem como  cópias de processos judiciais 
referentes ao FAPS e o valor atual de débito ao FAPS. Solicita-se o envio das 
informações com urgência para apreciação do Projeto de Lei nº 022/16. APROVADO 

05/12/2016. 

 
 
 
 
  

19 PEDIDOS DE PROVIDÊNCIAS  
07 PEDIDOS DE INFORMAÇÕES 

03 INDICAÇÕES 
01 REQUERIMENTO  

01 MOÇÃO 
 

 
 



Câmara Municipal de Barão do Triunfo 

    
         

 

Resumo/2014                                                                                                       25 
 

 

 

 

VEREADOR  
ILO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PEDIDO DE PROVIDÊNCIA Nº 001/16 DO VEREADOR ILO  que sejam providenciados 
patrolamento e encascalhamento na estrada do Fumo, saindo do Bar do Gordo até Linha 
Nova.  APROVADO 10/02/2016. 
PEDIDO DE PROVIDÊNCIA Nº 002/16 DO VEREADOR ILO  que sejam providenciados 
patrolamento e roçadas na estrada que sai da estrada do fumo, passando pelas 
residências de Delto, Alexandre e Kiko até a Linha Nova. APROVADO 10/02/2016. 
PEDIDO DE PROVIDÊNCIA Nº 003/16 DO VEREADOR ILO  que seja providenciado 
construção de um bueiro seco na estrada da Linha Amália, onde da acaesso a residência 
do Senhor Valdenir. APROVADO 10/02/2016. 
MOÇÃO DE RECONHECIMENTO Nº 001/2016 DO VEREADOR ILO apresenta MOÇÃO 
DE RECONHECIMENTO a Missionária Sra. ESTER VARGAS TERRA. JUSTIFICATIVA: 
Ester Vargas Terra é natural de Santiago RS, tem 39 anos de trabalhos missionários 
dedicada ao ensino da Palavra de Deus, ajudando as famílias e também atuando na 
Obra Social da Igreja e preocupada com as pessoas carentes. Líder da União Feminina 
das Assembleias de Deus em nossa região. Casada com o Pastor Paulo Terra – 
Presidente das Assembleias de Deus nos Municípios de Barra do Ribeiro, Sertão 
Santana, Mariana Pimentel e Barão do Triunfo à aproximadamente  18 anos. 
Considerando isso, justifica-se a referida moção de reconhecimento. APROVADO 
22/02/2016. 
PEDIDO DE PROVIDÊNCIA Nº 018/16 DO VEREADOR ILO  que seja realizado 
patrolamento na estrada dos Bonilha, saindo da Produção passando pelas residências de 
Demar Lanzarini, Ordi e Élio retornando pela residência de Amadeu Francisco até o Bar 
do Alexandre. APROVADO 07/03/2016. 
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PEDIDO DE PROVIDÊNCIA Nº 019/16 DO VEREADOR ILO  que seja realizado 
patrolamento na estrada da sai da Produção passando pelo campo de rodeio até a Boca 
do Campo com melhorias em todas entradas de residências. APROVADO 07/03/2016. 
PEDIDO DE PROVIDÊNCIA Nº 020/16 DO VEREADOR ILO  que seja realizado 
patrolamento na estrada dos Marques, saindo de Valdemar Marques, Juarez, Délio, Zé 
Pacheco até a Linha Nova. APROVADO 07/03/2016. 
PEDIDO DE PROVIDÊNCIA Nº 027/16 DO VEREADOR ILO  que seja providenciado 
patrolamento e encascalhamento na estrada que sai do mercado Gimenes, passando 
pelas residências de Nelso Garcia, João, André até a Linha Nova nas proximidades de 
Milto Bielask. APROVADO 21/03/2016. 
PEDIDO DE PROVIDÊNCIA Nº 028/16 DO VEREADOR ILO  que seja providenciado 
patrolamento e roçadas na estrada que sai do Arroio Grande, passando pela residência 
de Adalvo Kologeski até a estrada geral. APROVADO 21/03/2016. 
PEDIDO DE PROVIDÊNCIA Nº 032/16 DO VEREADOR ILO  que seja providenciado 
patrolamento, roçadas e entupimento dos buracos existentes na estrada que sai da 
Produção próximo a residência de Vani Lanzarini, passando pelas residências de João 
Tavares, Claudinho até a residência de Osmar Custódio. APROVADO 28/03/2016. 
PEDIDO DE PROVIDÊNCIA Nº 047/16 DO VEREADOR ILO  que seja providenciado 
patrolamento e roçadas na estrada que sai da estrada do Fumo, passando pelas 
residências de Izaias, Pompilio, Marcos Miqueloto, Lebrão até a Linha Dona Amália com 
restauração de uma ponte nas proximidades da residência de Marcos Miqueloto. 
APROVADO 09/05/2016. 
PEDIDO DE PROVIDÊNCIA Nº 070/16 DO VEREADOR ILO  que seja providenciado 
patrolamento e melhorias com cascalho na estrada que sai da Linha Nova passando 
pelas residências de Marcio Gimenes, Henrique Gimenes, Zéca Ambos, Joaquina até a 
residência do falecido Jovenal, retornando passando pela residência de Vilso Collovini, 
Dejalmo, Necio Kologeski até a residência de Tonho Ambos. APROVADO 11/07/2016. 
PEDIDO DE PROVIDÊNCIA Nº 071/16 DO VEREADOR ILO  que seja providenciado 
troca de pranchas e reforma da ponte na estrada da Produção, na Varzinha próximo a 
residência  do Senhor Chico Trapp. APROVADO 08/08/2016. 
PEDIDO DE PROVIDÊNCIA Nº 077/16 DO VEREADOR ILO   que seja providenciado 
patrolamento e melhorias com cascalho e roçadas na estrada que sai das proximidades  
da propriedade de Cristian Holtz, passando pela residência do falecido Felipe até as 
proximidades da propriedade de Marcos Michelski. APROVADO 05/09/2016. 
PEDIDO DE PROVIDÊNCIA Nº 078/16 DO VEREADOR ILO   que seja providenciado 
patrolamento e roçadas na estrada que sai nas proximidades da propriedade dos 
Karpinski, passando pela residência de João Pedro, Miruca, Cachoeira do Roque até a 
estrada geral com reconstrução de uma ponte nesta mesma estrada. APROVADO 
05/09/2016. 
PEDIDO DE PROVIDÊNCIA Nº 082/16 DO VEREADOR ILO  que seja providenciado 
patrolamento e melhorias necessárias na estrada do fumo, saindo do bar do gordo até a 
Linha Nova. APROVADO 16/11/2016. 
PEDIDO DE PROVIDÊNCIA Nº 083/16 DO VEREADOR ILO  que seja providenciado 
patrolamento na estrada que sai da estrada do fumo, passando pelas residências de 
Izaias, Marcos Michelotto, Lebrão até a Linha Dona Amália. APROVADO 16/11/2016. 
 
 

16 PEDIDOS DE PROVIDÊNCIAS 
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PEDIDO DE PROVIDÊNCIA Nº 006/16 DA VEREADORA LAURENI  que seja 
providenciado a colocação de um bueiro na entrada da propriedade do falecido Rafael 
Salati que da acesso a residência do Mano em frente ao prédio da Melhor Idade. 
APROVADO 10/02/2016. 
PEDIDO DE PROVIDÊNCIA Nº 007/16 DA VEREADORA LAURENI  que seja 
providenciado conserto dos aparelhos de ginástica que se encontram quebrados a muito 
tempo, oferecendo um perigo aos usuários junto aos brinquedos da pracinha. 
APROVADO 10/02/2016. 
PEDIDO DE INFORMAÇÃO Nº 001/16 DA VEREADORA LAURENI  que informe onde 
se encontra a roçadeira que realiza os serviços de roçadas nas estradas e porque a 
mesma não está trabalhando a bastante tempo sendo que tem vários caminhos fechados 
pelo brejo. APROVADO 10/02/2016. 
REQUERIMENTO 001/16 DA VEREADORA LAURENI requer o agendamento de 
reunião com a Comissão de licitações da Prefeitura em data a combinar, 
preferencialmente em segunda-feira para tratar de assuntos sobre os processos 
licitatórios.  APROVADO 18/02/2016. 
PEDIDO DE INFORMAÇÃO Nº 003/16 DA VEREADORA LAURENI  que informe quanto 
foi o gasto da Prefeitura com a Entidade Emater no ano de 2015 em convênio, aluguel, 
estagiários e demais gastos da entidade. APROVADO 07/03/2016. 
REQUERIMENTO 002/16 DA VEREADORA LAURENI requer ao Presidente da Câmara 
para que seja agendada uma reunião junto ao Supervisor dos Correios para expor a 
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situação de atrasos na chegada de correspondências, bem como da necessidade de um 
carteiro para o Município. APROVADO 14/03/2016. 
INDICAÇÃO Nº 015/16 DA VEREADORA LAURENI  que entre em contato com a 
Empresa Certaja para que seja solicitado a retirada da rede de luz que se encontra em 
um poste no meio da rua na Rua Luiz Gonzaga Dalbem em frente a residência de Diogo 
Kologeski com a residência de Patrícia Francheski, solicitando também patrolamento na 
rua e colocação de canos nas entradas das residências. APROVADO 04/04/2016. 
INDICAÇÃO Nº 018/16 DA VEREADORA LAURENI   que seja feito o estudo da 
possibilidade da implantação de um abrigo ou parada de ônibus em frente à Escola 
Estadual José Joaquim de Andrade para abrigar alunos que dependem de transporte 
escolar em dias de aula como também para outras pessoas que viajam em outros 
transportes que desembarcam neste local. APROVADO 11/04/2016. 
INDICAÇÃO Nº 019/16 DA VEREADORA LAURENI que através da Secretaria da saúde 
sege destinado transporte do Município para conduzir as pessoas que pretendem realizar 
o cadastro de doador de medula óssea e doação de sangue no Hemocentro de Porto 
Alegre. APROVADO 11/04/2016. 
PEDIDO DE PROVIDÊNCIA Nº 041/16 DA VEREADORA LAURENI   que seja 
providenciado conserto nos banheiros da praça, onde no banheiro feminino tem somente 
um vaso funcionando com caixa de descarga e no banheiro masculino falta arrumar um 
vaso com caixa de descarga e as portas que se encontram quebradas. APROVADO 
18/04/2016. 
PEDIDO DE INFORMAÇÃO Nº 012/16 DA VEREADORA LAURENI   que informe o que 
segue sobre o edital do concurso nº 001/2014:  Se o concurso foi prorrogado; Quais 
cargos não teve nenhuma nomeação e o porquê?  Por que existem estagiários do CIEE 
ocupando vaga de professor de Educação Física e contrato de professores; Quais 
escolas estão lotados os estagiários e qual as suas funções. APROVADO 18/04/2016. 
INDICAÇÃO Nº 027/16 DA VEREADORA LAURENI  que não prorrogue o Decreto do 
Turno Único, devido a grande reclamação da população, pois outras entidades como 
Emater, Sindicato e agências bancarias estão atendendo em horário normal, onde os 
munícipes muitas vezes necessitam dos serviços públicos e os mesmos não são 
realizados pelo motivo da Prefeitura e Secretarias encontrarem-se fechados durante o 
turno da tarde. APROVADO 16/05/2016. 
INDICAÇÃO Nº 028/16 DA VEREADORA LAURENI  que seja colocado uma parada de 
ônibus em frente ao cancelão do Zezé na localidade da Invernada dos Abreu, onde os 
alunos poderão ficar a espera do transporte escolar e demais usuários de outros 
transportes. APROVADO 06/06/2016. 
PEDIDO DE PROVIDÊNCIA Nº 065/16 DA VEREADORA LAURENI que seja 
providenciado um plainado em frente a residência da Senhora Maria Schimski para a 
construção de um prédio comercial. APROVADO 27/06/2016. 
PEDIDO DE PROVIDÊNCIA Nº 069/16 DA VEREADORA LAURENI  que seja 
providenciado bancos para serem colocados dentro da pracinha para os visitantes com 
seus filhos, e também que sejam consertados os brinquedos e os aparelhos de ginastica 
fora da pracinha. APROVADO 04/07/2016. 
PEDIDO DE INFORMAÇÃO Nº 025/16 DA VEREADORA LAURENI  que informe a esta 
casa Legislativa a quantidade de combustível (gasolina, diesel, S10) gasto de janeiro a 
setembro em todos os setores em geral, especificando mês a mês. APROVADO 
10/10/2016. 
PEDIDO DE INFORMAÇÃO Nº 029/16 DA VEREADORA LAURENI  que informe a esta 
casa Legislativa o nome dos funcionários lotados como Ccs e FGs nesta administração, 



Câmara Municipal de Barão do Triunfo 

    
         

 

Resumo/2014                                                                                                       29 
 

 

 

 

citando em qual setor trabalha e qual sua função, se existe algum desses funcionários 
com férias vencidas que informe a quantia de férias vencidas e nome do funcionário. 
APROVADO 17/10/2016. 
PEDIDO DE INFORMAÇÃO Nº 034/16 DA VEREADORA LAURENI  que envie a esta 
casa Legislativa relatório completo do valor total mensal gasto em alugueis pela 
Prefeitura, valor de cada aluguel, nome do proprietário do imóvel e para qual secretaria 
ou setor está locado com cópia dos contratos. APROVADO 07/11/2016. 
PEDIDO DE INFORMAÇÃO Nº 035/16 DA VEREADORA LAURENI  que envie a esta 
casa Legislativa relatório do que segue:- dos convênios em vigor e cópia dos mesmos;- 
dos contratos em vigor  e cópia dos mesmos. APROVADO 07/11/2016. 
PEDIDO DE INFORMAÇÃO Nº 036/16 DA VEREADORA LAURENI  que informe a esta 
casa Legislativa  em que situação encontram-se as funcionárias Secretaria de Escola 
Janete Silva e a Professora Isabel Tejada que se encontram afastadas do trabalho, se 
apresentaram atestado que enviem cópia e se foi realizado junta médica que enviem 
cópia do laudo médico. APROVADO 07/11/2016. 
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INDICAÇÃO Nº 001/16 DO VEREADOR MARCOS  que seja  adquirido brinquedos para 
recreação e atividades em geral para o Pré escolar que funciona junto a secretaria da 
educação, visto que nos momentos de intervalo as crianças ficam com poucas opções. 
APROVADO 10/02/2016.  
PEDIDO DE PROVIDÊNCIA Nº 005/16 DO VEREADOR MARCOS  que seja 
providenciado rebaixamento de lomba na Rua Bento Gonçalves em frente a residência do 
Senhor Admar Pagini. APROVADO 10/02/2016.  
PEDIDO DE PROVIDÊNCIA Nº 009/16 DO VEREADOR MARCOS  que seja recuperada 
a ponte que fica na estrada que inicia na residência do Senhor Leoze em Cerro dos 
Abreu e vai sentido a Varzinha ponte esta próxima a propriedade do falecido Casemiro 
Lanzarini, que se encontra bastante deteriorada e com o leito do arroio assoreado. 
APROVADO 15/02/2016.  
INDICAÇÃO Nº 005/16 DO VEREADOR MARCOS  que seja estudada a possibilidade de 
pagamento de auxilio-transporte, ajuda de custo ou pagamento de difícil acesso aos 
Agentes Comunitários de Saúde do ESF Alceu Wamosy da Zona dos Pachecos. 
APROVADO 07/03/2016. 
PEDIDO DE PROVIDÊNCIA Nº 024/16 DO VEREADOR MARCOS  que seja 
providenciado recuperação da estrada no Cerro dos Abreu que passa pela residência do 
Senhor José Inácio de Abreu indo até a propriedade do Senhor Osvaldo Inácio de Abreu. 
APROVADO 14/03/2016. 
PEDIDO DE PROVIDÊNCIA Nº 025/16 DO VEREADOR MARCOS  que seja estudada a 
possibilidade da construção de uma ponte na estrada da Costa do rolante próximo a casa 
do Senhor Gildomar Abreu. APROVADO 14/03/2016. 
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INDICAÇÃO Nº 012/16 DO VEREADOR MARCOS  que seja feito um levantamento de 
viabilidade econômica e sendo viável, que se coloque placas com o nome das ruas no 
perímetro urbano da cidade assim como melhorar a sinalização de trânsito, com placas 
de velocidade e de ruas preferenciais, entre outras necessárias para o bom andamento 
do trânsito, oferecendo segurança aos motoristas e pedestres. APROVADO 21/03/2016. 
INDICAÇÃO Nº 013/16 DO VEREADOR MARCOS  INDICA ao Executivo Municipal no 
sentido de que seja disponibilizado na medida do possível exame de visão para os alunos 
da rede municipal de ensino. APROVADO 28/03/2016. 
PEDIDO DE PROVIDÊNCIA Nº 029/16 DO VEREADOR MARCOS  que seja 
providenciado melhorias na estrada do Cerro dos Abreu, que por motivos de relevos após 
as chuvas várias pedras ficam à mostra oferecendo grande risco aos usuários. 
APROVADO 28/03/2016. 
INDICAÇÃO Nº 017/16 DO VEREADOR MARCOS  que seja feito o estuda da 
possibilidade da implantação de uma rampa de lavagem da Prefeitura Municipal, item de 
suma importância para manutenção de frota, mesmo em épocas de contenção de 
despesas, visto que teria-se um bom ganho com esse trabalho, sendo viável 
economicamente.  APROVADO 04/04/2016. 
PEDIDO DE PROVIDÊNCIA Nº 035/16 DO VEREADOR MARCOS  que seja 
providenciado patrolamento e encascalhamento na estrada que dá acesso à Linha Nova, 
passando pela residência do Senhor José André Bazilewicz e do Senhor Olindo Alves 
Forte, com recuperação de uma ponte existente na mesma. APROVADO 04/04/2016. 
INDICAÇÃO Nº 022/16 DO VEREADOR MARCOS  INDICA ao Executivo Municipal que 
institui o Plano de Pavimentação Comunitária para Execução de Obras e Serviços de 
Melhoria Urbana para pavimentação de ruas, sendo que segue em anexo, minuta de 
projeto de lei, o qual poderá ser utilizado como modelo e/ou parâmetro para disciplinar e 
regulamentar o programa. APROVADO 11/04/2016. 
PEDIDO DE INFORMAÇÃO Nº 011/16 DO VEREADOR MARCOS  que informe o que 
segue sobre o ginásio de esportes: Quando será feito licitação; Quem é o responsável; 
Quais condições atuais de uso. APROVADO 11/04/2016. 
INDICAÇÃO Nº 023/16 DO VEREADOR MARCOS  INDICA ao Executivo Municipal, por 
meio da Secretaria da Educação, que seja implantada a Educação de Jovens e Adultos 
(EJA) no Município, da alfabetização ao Ensino Médio.  Justificativa: Tendo em vista 
dados publicados pelo IBGE relativos ao censo de 2010, Barão do Triunfo tem uma das 
maiores taxas de analfabetismo da Região Carbonífera, totalizando 9,8% de analfabetos 
com mais de 15 anos, perdendo somente para Minas do Leão com 10,3%. A implantação 
do EJA teria como intuito além da alfabetização, dar a oportunidade para quem precisa 
concluir seus estudos, tão solicitados hoje na hora de procurar um emprego. Percebo que 
para muitos ainda há empecilhos na hora de frequentar a escola regular, frisando que na 
fase de alfabetização as barreiras são ainda maiores. Cabe salientar o empenho dos 
professores na educação do nosso povo, elogiando, sobretudo, a gestão e qualidade do 
Ensino Regular no Município. Todavia, falta uma modalidade que abranja aquele cidadão 
que busca uma formação mais rápida a fim de alfabetizar-se, concluir o Nível 
Fundamental ou Médio. Enfatizo que a implantação desta modalidade de ensino, será, 
para muitos, uma porta de entrada para o mercado de trabalho e/ou para uma 
universidade. APROVADO 18/04/2016. 
PEDIDO DE PROVIDÊNCIA Nº 049/16 DO VEREADOR MARCOS  que seja 
providenciado limpeza nas ruas e calçadas da cidade e roçadas nas ruas em que não 
possuem calçamento, assim como recuperação de pontos muito danificados que venham 
a oferecer risco aos pedestres, bem como uma possível pintura dos meios-fios, visto que 
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o custo é baixo e uma limpeza nas ruas traria um melhor visual da cidade, visando que 
no final do mês será a Festa do Agricultor. APROVADO 09/05/2016. 
INDICAÇÃO Nº 026/16 DO VEREADOR MARCOS  que seja estudada a possibilidade de 
criar algum programa de incentivo aos munícipes para a transferências de veículos de 
qualquer natureza para Barão do Triunfo de pessoas que residem em nosso município 
que possuem os itens acima descritos emplacados em outro município. APROVADO 
16/05/2016. 
PEDIDO DE PROVIDÊNCIA Nº 051/16 DO VEREADOR MARCOS  que seja 
providenciado recuperação necessária para um bom trânsito na estrada que inicia 
próximo a residência do Senhor Leosé, passando pelas propriedades dos Senhores, 
Paulo Lanzarini Tomazia, André indo até a propriedade do Senhor Adecio Lombardi.  
APROVADO 16/05/2016. 
PEDIDO DE PROVIDÊNCIA Nº 054/16 DO VEREADOR MARCOS  que seja 
providenciado recuperação necessária na estrada  que entra próxima a residência do Sr 
João Antônio Oprach, passando pela residência do Sr. Moacir Wandame, Djalma 
Azambuja indo até a divisa com Cerro Grande do Sul. APROVADO 23/05/2016. 
INDICAÇÃO Nº 030/16 DO VEREADOR MARCOS  que seja estudada a possibilidade de 
reativação da escolinha de futebol, programa esse que teve ótima aceitação, e de grande 
importância para o desenvolvimento da saúde e cultura dos jovens de nossa cidade. 
APROVADO 13/06/2016. 
PEDIDO DE PROVIDÊNCIA Nº 061/16 DO VEREADOR MARCOS  que seja 
providenciado patrolamento, encascalhamento e retirada de curva na estrada que passa 
pela residência do Sr. Júlio, Darci Serpa indo até a propriedade do Sr. Selio Serpa. 
APROVADO 20/06/2016. 
INDICAÇÃO Nº 031/16 DO VEREADOR MARCOS   INDICA  ao Executivo Municipal 
que, juntamente com as secretarias competentes, Secretaria da Saúde, Secretaria de 
Assistência Social e Secretaria da Educação e Cultura, seja criada uma campanha para 
conhecimento da seleção de lixo, ou seja, lixo seco, orgânico, reciclável, tóxico, etc. 
Campanha esta que poderia começar pelas escolas, visto que já existem lixeiras 
específicas para tal fim.   Justificativa: Enfrentamos, atualmente, um problema crônico 
nesse sentido, precisando constantemente conscientizar a população da real situação. 
Com o conhecimento da seletividade do lixo ficaria mais fácil, inclusive, o recolhimento, 
pois a mistura desordenada ocasiona muitos resíduos, sendo que a coleta fica 
comprometida. Campanha esta que poderia iniciar por meio de panfletos e folders nas 
escolas e, na sequência, em associações comunitárias e afins. APROVADO 27/06/2016. 
INDICAÇÃO Nº 032/16 DO VEREADOR MARCOS  que seja feito um estudo, juntamente 
com as Secretarias de Educação, Saúde e Assistência Social,  para criar um programa 
junto às escolas, envolvendo alunos e pais ou responsáveis, sobre o combate às drogas, 
organizando palestras e folders explicativos, visto ser um problema social. . APROVADO 
04/07/2016. 
PEDIDO DE PROVIDÊNCIA Nº 073/16 DO VEREADOR MARCOS  que seja 
providenciado a construção de uma ponte de madeira na estrada da Costa do Rolante, 
nas proximidades da residência do Senhor Gildomar. APROVADO 08/08/2016.   
PEDIDO DE PROVIDÊNCIA Nº 074/16 DO VEREADOR MARCOS que seja 
providenciado regularização nos terrenos das Escolas Municipais, caso já estejam em 
andamento informar a essa Casa o setor que se encontram para agilizar o processo. 
APROVADO 08/08/2016.   
INDICAÇÃO Nº 034/16 DO VEREADOR MARCOS   que seja disponibilizado sinal de 
Internet sem fio gratuito na Praça Central.   JUSTIFICATIVA: A utilização da Internet tem 
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sido de suma importância na sociedade, sobretudo, para estudantes e cidadãos que 
necessitam desta para o trabalho. Todavia, apesar de estarmos na era da informação, 
ainda há pessoas que não tem acesso a esta tecnologia. Podemos elencar dentre os 
principais motivos: a dificuldade de utilização desta tecnologia no interior, a falta de 
tempo, motivos financeiros e, até mesmo a inabilidade por conta do contato esporádico 
ou inexistente com a Internet. Com a implantação deste sistema, os munícipes poderiam 
se familiarizar com esta tecnologia, podendo utilizá-la para os fins mais variados: lazer, 
estudo, trabalho, entre outros. O Município contribuiria ainda com a informatização 
gratuita da população baronense. Cabe lembrar que a nossa cidade atualmente possui 
um telecentro com excelente estrutura, contudo, este nem sempre tem capacidade para 
comportar a demanda da população, seja pela falta de computadores suficientes ou 
horários de atendimento, que, por vezes, não dão conta de atender a todos os usuários, 
haja vista a variação de necessidade de cada cidadão. Com a colocação de conexão de 
Internet Wi-Fi na Praça Central, o horário de uso poderia ser estendido ocasionando um 
melhor atendimento ao povo baronense, podendo acessá-la até mesmo de um simples 
celular, bem que hoje quase todos possuem. Outro ponto a frisar, seria o baixíssimo 
custo de implantação do sistema, existindo por isso em tantos municípios, além do 
grandioso benefício que disponibilizaria aos munícipes. Em vista de tantos pontos 
favoráveis, acredito que o Executivo Municipal teria todos os motivos para presentear o 
povo baronense com a execução deste projeto. APROVADO 22/08/2016.   
INDICAÇÃO Nº 035/16 DO VEREADOR MARCOS   que institua o Plano de 
Pavimentação Comunitária para Execução de Obras e Serviços de Melhoria Urbana 
para pavimentação de ruas, sendo que segue em anexo, minuta de projeto de lei, o qual 
poderá ser utilizado como modelo e/ou parâmetro para disciplinar e regulamentar o 
programa. APROVADO 22/08/2016.   
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PEDIDO DE PROVIDÊNCIA Nº 004/16 DO VEREADOR NERCIO  que seja 
providenciado a abertura da estrada que da acesso as casas populares do Programa 
Minha Casa Minha Vida com a construção de uma ponte. APROVADO 10/02/2016.  
INDICAÇÃO Nº 002/16 DO VEREADOR NERCIO  que seja  estudada a possibilidade de 
liberar o estacionamento de veículos pequenos na Praça devido a dificuldade de 
estacionamento que há no perímetro Urbano da cidade. APROVADO 22/02/2016. 
PEDIDO DE INFORMAÇÃO Nº 008/16 DO VEREADOR NERCIO  que informe o que 
segue: Se foi feita alguma pesquisa de opinião no mês de março de 2016 no Município; 
se acaso foi feita, que envie quais perguntas foram feitas à população; porcentagem e 
quantia de pessoas entrevistadas; custo deste trabalho; resultado da pesquisa; que envie 
em anexo documentação comprobatória quanto ao que foi solicitado. APROVADO 
28/03/2016. 
PEDIDO DE PROVIDÊNCIA Nº 037/16 DO VEREADOR NERCIO  que seja 
providenciado recolhimento do lixo na lixeira que se encontra em frente à residência da 
Senhora Sueli Pagini na localidade da Linha Dona Francisca. APROVADO 11/04/2016. 
PEDIDO DE INFORMAÇÃO Nº 010/16 DO VEREADOR NERCIO  que informe quais as 
Linhas escolares são realizadas pela Prefeitura Municipal, relacionando o motorista 
responsável por cada trajeto. Justificativa: Há uma grande reclamação de pais de 
alunos pela falta e atraso dos transportes em algumas Linhas escolares, principalmente 
na Linha dos Pizzio, onde está causando um grande prejuízo nas atividades escolares 
dos alunos. APROVADO 11/04/2016. 
PEDIDO DE PROVIDÊNCIA Nº 038/16 DO VEREADOR NERCIO  que seja 
providenciado reconstrução de ponte na estrada do rolante, onde da acesso a residência 
do Senhor Vilso Souza da Silva. APROVADO 18/04/2016. 
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PEDIDO DE PROVIDÊNCIA Nº 039/16 DO VEREADOR NERCIO  que seja 
providenciado abertura da estrada que da acesso a propriedade de Adão de Abreu 
Goulart e reabertura da estrada  que da acesso a residência de Carlinhos de Abreu 
Goulart na localidade da Serrinha no Cerro dos Abreu. . APROVADO 18/04/2016. 
PEDIDO DE PROVIDÊNCIA Nº 040/16 DO VEREADOR NERCIO  que seja 
providenciado patrolamento na estrada da Linha Dona Amália, iniciando no Nilton Mioli e 
em todo percurso da linha do transporte escolar.  APROVADO 18/04/2016. 
INDICAÇÃO Nº 024/16 DO VEREADOR NERCIO   que seja estudada a possibilidade de 
excluir o cargo de Arquiteto a partir do momento que vencer o contrato do processo 
seletivo e seja criado um novo cargo de Engenheiro Civil. APROVADO 02/05/2016. 
PEDIDO DE PROVIDÊNCIA Nº 059/16 DO VEREADOR NERCIO  que seja 
providenciado recolhimento dos lixos nas lixeiras que se encontram perto da Associação 
da Linha Dona Amália, na Estrada do Fumo próximo a residência de Altair e na Linha 
Dona Francisca em frente a residência da Senhora Sueli Pagini. APROVADO 
13/06/2016. 
REQUERIMENTO 006/16 DO VEREADOR NERCIO  requer ao Presidente nos termos do 
art. 19 da Lei Orgânica, convocação de reunião com a Cooperativa Sicredi de Porto 
Alegre responsável pelo Programa Minha Casa Minha Vida, com a presença do Prefeito, 
Secretário de Assistência Social e os beneficiados do programa. APROVADO 
20/06/2016. 
PEDIDO DE PROVIDÊNCIA Nº 068/16 DO VEREADOR NERCIO  que seja 
providenciada limpeza nos terrenos  e casas populares, devido estar em negociação com 
as construtoras e os terrenos se encontram em situação de muita sujeira. APROVADO 
04/07/2016. 
INDICAÇÃO Nº 033/16 DO VEREADOR NERCIO  que seja estudada a possibilidade de 
elaborar Projeto de Lei para contratação de vigilância Armada 24 horas nas Agências 
Bancárias Públicas e Privadas e nas Cooperativas de Crédito do Município, conforme 
Projeto em anexo. APROVADO 15/08/2016. 
PEDIDO DE INFORMAÇÃO Nº 023/16 DO VEREADOR NERCIO   que informe a esta 
casa Legislativa como está o andamento das construções das casas populares do 
Programa Minha Casa Minha Vida, pois o Secretário teria passado para os beneficiados 
que seria realizado a compra dos materiais para realizar o término das obras e até o 
momento as obras encontram-se paradas, sendo que a mesma tem o prazo de término 
no mês de novembro. APROVADO 05/09/2016. 
INDICAÇÃO Nº 036/16 DO VEREADOR NERCIO  que seja estudada a possibilidade de 
realizar a cedência dos terrenos para os beneficiários do Programa Minha Casa Minha 
Vida para que os beneficiários realizem o término das obras. APROVADO 10/10/2016. 
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PEDIDO DE INFORMAÇÃO Nº 007/16 DO VEREADOR OSMAR  que informe o que 
segue sobre a PCH de Morrinhos: Que situação a Usina se encontra; Em que data a 
mesma começou a gerar energia; Se está gerando imposto para o Município, se caso 
não esteja que informe por qual motivo. APROVADO 21/03/2016. 
INDICAÇÃO Nº 020/16 DO VEREADOR OSMAR  que seja priorizado atendimento nas 
estradas onde encontram-se moradores idosos e pessoas com doenças graves. 
APROVADO 11/04/2016. 
PEDIDO DE PROVIDÊNCIA Nº 056/16 DO VEREADOR OSMAR  que seja 
providenciado restauração da ponte da estrada das Índias com patrolamento e 
restauração do bueiro das taquareiras depois da casa das mesmas indo próximo a casa 
do Senhor Raul dos Santos. APROVADO 06/06/2016. 
PEDIDO DE PROVIDÊNCIA Nº 057/16 DO VEREADOR OSMAR  que seja 
providenciado patrolamento e encascalhamento na estrada que parte do Campo da 
Lagoa até o Senhor João Seixas perto do Cléo, passando pela residência de Alonso. 
APROVADO 06/06/2016. 
PEDIDO DE PROVIDÊNCIA Nº 075/16 DO VEREADOR OSMAR  que seja 
providenciado restauração da estrada e encascalhamento nos pontos necessários na 
estrada que parte do alto bonito e saindo próximo ao bar do Jones na Zona dos 
Pachecos. APROVADO 15/08/2016. 
PEDIDO DE INFORMAÇÃO Nº 022/16 DO VEREADOR OSMAR  que informe a esta 
casa Legislativa a situação da regularização das propriedades rurais, que foi iniciado a 
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algum tempo atrás e não está sendo visto ser feito nenhum trabalho neste sentido. 
APROVADO 15/08/2016. 
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PEDIDO DE PROVIDÊNCIA Nº 010/16 DO VEREADOR RODRIGO  que seja 
providenciado reforma de uma ponte na Linha Brandão depois da residência do Senhor 
Vilmar Bedum, próximo a residência de Cerelépi. APROVADO 15/02/2016. 
PEDIDO DE PROVIDÊNCIA Nº 011/16 DO VEREADOR RODRIGO  que seja providenciado 
recolhimento do lixo em todas as lixeiras no interior  e feito limpeza nas lixeiras do perímetro 

urbano do Município. APROVADO 22/02/2016. 
INDICAÇÃO Nº 004/16 DO VEREADOR RODRIGO  que contrate empresa especializada 
para elaboração de novo Laudo Pericial para fins de Insalubridade e Periculosidade, 
incluindo os cargos de Agente Comunitário de Saúde, Auxiliar de Dentista, Atendente de 
farmácia municipal, Atendente da Secretaria de Saúde e aos demais funcionários que 
possam ter direito. JUSTIFICATIVA: De acordo com o Art. 57, do Regime Jurídico Único 
dos Servidores Municipais de Barão do Triunfo, os servidores que trabalham com 
habitualidade em locais insalubres ou em contato permanente com substâncias tóxicas, 
radioativas ou com risco de vida, fazem jus a um adicional sobre o vencimento de cargo 
efetivo.Sabe-se que vários funcionários públicos trocaram de setores na Administração 
Pública Municipal, o que certamente ocasionou mudanças de locais e de atividades, 
fazendo com que servidores que passaram a ter direitos aos adicionais de insalubridade 
ou periculosidade não os estejam recebendo e, outros, que deixaram de fazer jus, ainda 
estejam recebendo.Assim, é necessário verificar a real situação de cada servidor, para 
fins de direito ao recebimento dos adicionais de periculosidades ou insalubridade, o que 
somente é possível através da elaboração de Laudo Pericial por empresa especializada 
nesta área, a qual deve ser contratada pelo Executivo periodicamente. APROVADO 
07/03/2016. 
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INDICAÇÃO Nº 006/16 DO VEREADOR RODRIGO  que seja realizado com urgência o 
cadastro no SICONV de Emenda Parlamentar, onde foi destinado ao Município o recurso 
no valor de R$ 120.000,00 da Emenda Parlamentar ao OGU 2016, de nº 21720001 e 
Funcional Programática 20.608.2014.20ZV, no Ministério da Agricultura , Pecuária e 
Abastecimento, sendo que o referido cadastro deve ser feito até o dia 15 de março de 
2016. APROVADO 07/03/2016. 
PEDIDO DE INFORMAÇÃO Nº 004/16 DO VEREADOR RODRIGO  que informe e envie 
o que segue: Contrato atual da empresa responsável pelo recolhimento do lixo no 
Município e os valores pagos pela Prefeitura; Comprovantes de pagamentos dos últimos 
seis meses da empresa; Calendário usado para o recolhimento do lixo no interior. 
APROVADO 07/03/2016. 
INDICAÇÃO Nº 009/16 DO VEREADOR RODRIGO  que seja adquirido Uniforme para 
todos os Servidores Públicos do Executivo Municipal de Barão do Triunfo. 
JUSTIFICATIVA: Observa-se que apenas parte dos servidores do Executivo Municipal 
possuem uniforme, que é um direito de todos. A roupa profissional tornou-se sinônimo de 
praticidade, modernidade, conforto, segurança, economicidade e, atualmente, é um 
componente que contribui para estimular a autoestima dos funcionários. Contribui para o 
aprimoramento da Administração, organizando o padrão visual das repartições públicas, 
facilitando a identificação do agente público e da entidade à qual está vinculado e 
proporciona melhores condições de trabalho aos servidores. APROVADO 14/03/2016. 
INDICAÇÃO Nº 010/16 DO VEREADOR RODRIGO  que seja dado seguimento à 
regularização do Plano de carreira dos funcionários municipais com maior brevidade 
possível e enviado para apreciação do Poder Legislativo para sequencia dos trâmites 
legais de apreciação e votação. APROVADO 14/03/2016. 
PEDIDO DE PROVIDÊNCIA Nº 022/16 DO VEREADOR RODRIGO   que seja 
providenciado a manutenção da iluminação pública no perímetro urbano e rural do 
Município. Justificativa: É um direito de todo cidadão baronense ter iluminação pública 
em frente a sua residência ou comércio, visto que é cobrada na conta de energia elétrica 
taxa de iluminação pública. É uma afronta ao direito de um consumidor cobrar por algo 
que ele não está recebendo. Havendo a cobrança de taxa de iluminação na fatura, não é 
mais um favor colocar uma lâmpada e sim um dever da Prefeitura Municipal, o 
contribuinte pode exigir seu direito, posto que está pagando mensalmente. Destaco ainda 
que toda a cidade deve estar iluminada, pois onde há uma casa ou comércio, deve haver 
um poste iluminando, visto que há uma taxa sendo paga pelo cidadão na fatura por esse 
benefício, consequentemente, não pode haver rua não iluminada na cidade. Enfatizo, por 
fim, que é inaceitável o fato de que se acontecer de aquele que não está recebendo 
iluminação pública não poder pagar a fatura, ainda poder ser punido com a suspensão de 
energia em sua residência ou comércio. Justificar que estão em fase de licitação em 
determinado momento não é mais desculpa, pois nesse meio tempo, mesmo sem a 
iluminação pública, o consumidor continuará a pagar por aquilo que não está recebendo. 
APROVADO 14/03/2016. 
INDICAÇÃO Nº 011/16 DO VEREADOR RODRIGO que seja encaminhado ofício ao 
Secretário de Obras Saneamento e habitação Senhor Gelson Burmann, solicitando a 
implantação de um poço artesiano na localidade que achar mais viável e atendera a mais 
famílias. Através do Programa de abastecimento de água no perímetro rural que viabiliza 
com que o Governo do Estado do Rio Grande do Sul estabeleça parcerias com os 
Municípios, a fim de construir a rede de abastecimento, fornecendo água tratada e 
promovendo melhor qualidade de vida para a população das comunidades rurais. 
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Endereço para entrega do ofício: Av. Borges de Medeiros, nº 1501 – Bairro Praia de 
Belas – Porto Alegre. APROVADO 21/03/2016. 
INDICAÇÃO Nº 014/16 DO VEREADOR RODRIGO  INDICA ao Executivo Municipal que 
realize audiência pública e encaminhe novo projeto de lei dispondo sobre a fração 
mínima e desmembrável dos lotes urbanos. JUSTIFICATIVA: No ano de 2014 foi 
rejeitado pela Comissão de Constituição, Justiça e Bem-Estar Social o Projeto de Lei nº 
034/2014, que pretendia fixar a fração mínima e desmembrável dos lotes urbanos, uma 
vez que não houve realização de audiência pública, exigida pelo Estatuto das Cidades. 
Desta forma, é necessário que o Executivo providencie na realização da referida 
audiência para que a comunidade possa participar da discussão da matéria e, 
posteriormente, encaminhe o projeto de lei, para apreciação desta Casa Legislativa. 
APROVADO 28/03/2016. 
PEDIDO DE PROVIDÊNCIA Nº 033/16 DO VEREADOR RODRIGO  que seja 
providenciado roçadas no pátio da Escola Antônio Guedes Brandão na localidade da 
Linha Dona Francisca. APROVADO 04/04/2016. 
INDICAÇÃO Nº 025/16 DO VEREADOR RODRIGO  que seja disponibilizado aos 
munícipes galões para colocação de lixos. APROVADO 16/05/2016. 
PEDIDO DE INFORMAÇÃO Nº 014/16 DO VEREADOR RODRIGO  que informe  de 
quem é a responsabilidade dos implementos agrícolas da secretaria da agricultura, como 
limpeza dos implementos e alugueis dessas ferramentas. APROVADO 16/05/2016. 
INDICAÇÃO Nº 029/16 DO VEREADOR RODRIGO  que seja contratado um veterinário 
para o município haja visto a grande demanda em nosso município nesta área.  
Justificativa: Somos sabedores que a veterinária que tinha no município se exonerou a 
bastante tempo  e até o momento não existe ninguém trabalhando nessa área haja vista 
a falta que está tendo desse profissional. APROVADO 06/06/2016. 
PEDIDO DE INFORMAÇÃO Nº 017/16 DO VEREADOR RODRIGO  que informe qual 
arquiteto fez o projeto do telhado da obra na Praça ao lado da Câmara de Vereadores e o 
que segue:  Se foi feito com licitação a mão de obra e a compra de materiais; Valor pago 
pela mão de Obra; Valor pago pelo material; Qual a previsão de conclusão da referida 
obra; Que enviei documentação comprobatória e notas fiscais. APROVADO 06/06/2016. 
PEDIDO DE INFORMAÇÃO Nº 018/16 DO VEREADOR RODRIGO  que informe para 
quem a patrola trabalhou no dia 26/05/2016, se foi para a agricultura que envie 
comprovante de pagamento das horas e diário de bordo da patrola que trabalhou neste 
dia com assinatura do operador que estava em função nesta data, que informe se foi 
pago horas extra a tal funcionário. APROVADO 06/06/2016. 
PEDIDO DE PROVIDÊNCIA Nº 060/16 DO VEREADOR RODRIGO  que seja 
providenciado conserto de bueiro na estrada que da acesso a residência dos Senhores 
Olavo e Breno na Serra do Herval, tal pedido justifica-se por ter várias cargas de lenha a 
ser retirado daquele acesso, onde o bueiro fica em uma curva não dando largura 
suficiente para passagem do caminhão.  Justificativa: É uma estrada com vários 
moradores onde esta lenha será tirada com nota de produtor do município haja vista a 
importância de dar no mínimo este atendimento necessário para esta localidade. 
APROVADO 13/06/2016. 
PEDIDO DE INFORMAÇÃO Nº 019/16 DO VEREADOR RODRIGO  que informe com 
documentação comprobatória o que segue sobre a Festa do Agricultor  2016: Todos os 
gastos, item por item; Todo o lucro, item por item; O que vai ser feito com o luro e como 
vai ser feito; Quem era o responsável pelo recolhimento dos caixas da carne, copa, 
espaços alugados e demais itens com entrada de dinheiro. APROVADO 13/06/2016. 
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PEDIDO DE PROVIDÊNCIA Nº 062/16 DO VEREADOR RODRIGO   que seja 
providenciado plainado para construção de uma casa para o Senhor Eloi Schultz, na 
localidade da Água Fria. Justificativa: Justifica-se tal pedido pelo motivo do solicitante 
ser contribuinte do município, o mesmo tem dois veículos emplacados no município e 
possui bloco de produtor rural no município. APROVADO 20/06/2016. 
PEDIDO DE INFORMAÇÃO Nº 021/16 DO VEREADOR RODRIGO que seja 
encaminhado, com urgência, cópia do Processo Licitatório ou de dispensa de licitação da 
empresa Kern e Rodrigues Ltda - ME, responsável pela realização do concurso público. 
Também informe se foi solicitado atestado de capacidade técnica da empresa contratada, 
comprovando a realização satisfatória de concursos em outros órgãos públicos. 
APROVADO 01/08/2016. 
PEDIDO DE INFORMAÇÃO Nº 024/16 DO VEREADOR RODRIGO  que informe a esta 
casa Legislativa onde se encontram os portões de ferro da entrada do Posto de 
Saúde,que encaminhem as notas fiscais de compra dos mesmos e se caso tenha sido 
doado ou vendido que informem para qual entidade. APROVADO 05/09/2016. 
PEDIDO DE INFORMAÇÃO Nº 026/16 DO VEREADOR RODRIGO  que informe a esta 
casa Legislativa onde se encontra o perfurador de solo e se o mesmo estiver alugado 
para algum agricultor do Município que envie documentação comprobatória. APROVADO 
10/10/2016. 
PEDIDO DE INFORMAÇÃO Nº 027/16 DO VEREADOR RODRIGO  que informe a esta 
casa Legislativa onde se encontra o tanque de aguar as ruas e se o mesmo estiver 
alugado que envie documentação comprobatória. Justificativa: Como é do 
conhecimento de todos o tanque de água foi restaurado pelos integrantes da equipe 
Zangue nos Zóio e o mesmo não se encontra no pátio na Prefeitura. APROVADO 
10/10/2016. 
PEDIDO DE INFORMAÇÃO Nº 028/16 DO VEREADOR RODRIGO  que envie a esta 
casa Legislativa relação dos valores empenhados a pagar,  relação de dividas não 
empenhados e o valor a pagar para o FAPS. APROVADO 10/10/2016. 
INDICAÇÃO Nº 037/16 DO VEREADOR RODRIGO  que seja estudada a possibilidade 
de realizar a cedência de um ônibus para a Associação da Melhor Idade Baronense. 
APROVADO 24/10/2016. 
PEDIDO DE INFORMAÇÃO Nº 037/16 DO VEREADOR RODRIGO que envie a esta 
casa Legislativa  cópia dos contratos de fornecimento de merenda escolar, incluindo os 
contratos da agricultura familiar. APROVADO 21/11/2016. 
PEDIDO DE INFORMAÇÃO Nº 038/16 DO VEREADOR RODRIGO que através da 
Secretaria de Agricultura  informe a esta casa Legislativa o que segue sobre a 
retroescavadeira que está cedida da Associação da Linha Dona Amália sobre prestação 
de contas: Quantas horas foi trabalhado com a retroescavadeira de junho a novembro; 
Quem é o operador responsável; Quem é o responsável pela Associação; Como se 
encontra de manutenção a referida máquina. APROVADO 21/11/2016. 
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PEDIDO DE PROVIDÊNCIA Nº 008/16 DO VEREADOR TIAGO  que seja providenciado 
reforma de uma ponte na estrada Alfredo Silveira próximo a residência da Senhora 
Augusta Silva. APROVADO 15/02/2016. 
PEDIDO DE PROVIDÊNCIA Nº 017/16 DO VEREADOR TIAGO  que seja realizado 
patrolamento e encascalhamento nos pontos necessários na estrada da localidade Arroio 
Grande, partindo do centro do Município até a ponte de ferro divisa com o Município de 
Mariana Pimentel. APROVADO 07/03/2016. 
PEDIDO DE PROVIDÊNCIA Nº 021/16 DO VEREADOR TIAGO  que seja realizado 
patrolamento e encascalhamento nos lugares necessários na estrada Mato da Justa, 
iniciando na residência do Senhor Hélio Semensatto até a esquina da escola Dom Pedro 
II. APROVADO 14/03/2016. 
PEDIDO DE PROVIDÊNCIA Nº 036/16 DO VEREADOR TIAGO  que seja providenciado 
patrolamento na estrada que entra no Leozé, passando pelas residências de Luiz da 
Lurdes, Vilmar Marcuci até a esquina com a estrada da Varzinha. APROVADO 
11/04/2016. 
PEDIDO DE PROVIDÊNCIA Nº 045/16 DO VEREADOR TIAGO  que seja providenciado 
um dreno na estrada que sai de Atanasio vulgo Názio próximo a residência do Senhor 
José Moreira na localidade Cerro dos Abreu. APROVADO 02/05/2016. 
PEDIDO DE PROVIDÊNCIA Nº 058/16 DO VEREADOR TIAGO  que seja providenciado 
patrolamento na estrada do Morrinhos, saindo do Bar do Joel, passando pela Capela 
Menino Jesus de Praga até a divisa com Arroio dos Ratos, com melhorias nas demais 
estradas de acesso existentes nesse trajeto. APROVADO 06/06/2016. 
PEDIDO DE PROVIDÊNCIA Nº 066/16 DO VEREADOR TIAGO  que seja providenciado 
um dreno e colocação de cascalho nos pontos necessários na estrada Fernando Abott, 
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perto da residência dos senhores Antônio Ambos e Sergio  Bonis. APROVADO 
04/07/2016. 
PEDIDO DE PROVIDÊNCIA Nº 081/16 DO VEREADOR TIAGO  que seja providenciado 
conserto de bueiro na estrada Mato da Justa, próximo a residência do Senhor Gieberson 
Lombardi e Marcelo Govoni. APROVADO 24/10/2016. 
 
 

 

 
 
 

08 PEDIDOS DE PROVIDÊNCIAS 
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EM CONJUNTO  
 

PEDIDO DE PROVIDÊNCIA Nº 031/16 DOS VEREADORES ELOMAR E RODRIGO  
que seja providenciado reforma de uma ponte na estrada que da acesso a residência da 
Senhora Geni Oliveira Rodrigues na Serra do Herval, próximo a Capela Nossa Senhora 
Aparecida. Justificativa: O acesso a residência da Senhora Geni Oliveira Rodrigues está 
comprometido devido a ponte próximo a sua residência que está com algumas pranchas 
quebradas deixando praticamente intransitável, diante desta necessidade justifica-se o 
pedido. APROVADO 28/03/2016. 
INDICAÇÃO Nº 016/16 DOS VEREADORES ELOMAR E RODRIGO  que seja estudada 
a possibilidade de criação de Projeto de Lei para reposição do reajuste do vale 
alimentação dos servidores municipais do Poder Executivo conforme índice legal da 
revisão geral concedido ao funcionalismo neste ano de 2016. JUSTIFICATIVA: Justifica-
se que foi concedido reajuste de reposição geral anual ao funcionalismo do Poder 
Executivo e ainda não foi corrigido as perdas de poder aquisitivo no vale alimentação, 
fato que sugere-se o estudo e a criação de Projeto de Lei para dentro dos parâmetros 
legais e condições financeiras que seja concedido tal reposição. APROVADO 
04/04/2016. 
PEDIDO DE INFORMAÇÃO DOS VEREADORES ELOMAR E RODRIGO que informe e 
envie relação completa atual dos cargos em Comissão, Secretários, Coordenadores, e 
FGS do Poder Executivo, bem como os responsáveis pelas pastas de todas as 
Secretarias Municipais. APROVADO 04/04/2016. 
REQUERIMENTO 004/16 DOS VEREADORES ELOMAR E RODRIGO  requer ao 
Presidente nos termos do art. 19 da Lei Orgânica, convocação para reunião nesta Casa 
Legislativa o mais breve possível com a Secretária da saúde e com o Prefeito para 
esclarecimentos referentes a deficiência que já está há vários dias sem atendimento 
odontológico no ESF Alceu Wamosy. JUSTIFICATIVA: Tem chegado aos Vereadores 
que a esta subscrevem reclamações pelo não atendimento odontológico no ESF, onde a 
comunidade local tem se mobilizado e se reunido em um apelo pela retomada de 
atendimento, diante desta situação cabe aos representantes Legislativos que foram 
procurados subscrever tal pedido para juntamente Executivo, Legislativo e comunidade 
interessada reunir-se em busca de soluções para esse problema. APROVADO 
18/04/2016. 
PEDIDO DE PROVIDÊNCIA Nº 050/16 DOS VEREADORES RODRIGO E DIOGO  que 
seja providenciado um plainado com a patrola no colégio desativado ao lado da igreja 
Nossa Senhora Aparecida para a construção de uma capela mortuária que a comunidade 
quer construir. APROVADO 16/05/2016. 
PEDIDO DE PROVIDÊNCIA Nº 067/16 DOS VEREADORES ELOMAR E RODRIGO que 
seja providenciada melhorias com patrolamento e encascalhamento com aterro em 
buracos, nas estradas da região dos Pachecos, divisa com Gramal, nos seguintes 
trajetos e moradores: Iniciando no ESF Alceu Wamosy, seguindo até a capela Santa 
Cecília, residência do senhor Luiz Rodrigues e demais moradores; continuando até a 
residência de Airton Azambuja, passando no senhor Vicente Sanguiné e Alcebíades até o 
senhor Miguel Felício de Souza, com construção de guarita de parada de ônibus, em 
frente à residência do senhor Miguel. APROVADO 04/07/2016. 
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MOÇÃO DE RECONHECIMENTO Nº 003/2016 DE TODOS VEREADORES  apresenta 
MOÇÃO DE RECONHECIMENTO pelos 50 anos do MTG (Movimento Tradicionalista 
Gaúcho).  
JUSTIFICATIVA: No dia 28 de outubro de 1966, durante o 12º Congresso 
Tradicionalista Gaúcho realizado em Tramandaí, foi decidido organizar a associação de 
entidades tradicionalistas constituídas, dando-lhe o nome de Movimento Tradicionalista 
Gaúcho, o MTG. Por isso, neste ano de 2016 é o ano de comemoração aos 50 anos do 
Movimento. APROVADO 01/08/2016. 
PEDIDO DE PROVIDÊNCIA Nº 072/16 DOS VEREADORES NERCIO E LAURENI  que 
seja providenciado a colocação do restante dos canos de esgoto na rua Nestor Bridi, 
desde a casa do Flavio até a esquina com a casa do Senhor Belmiro, próximo ao ginásio, 
bem como na Rua Pastor Jovelino em frente as residências de Erondina e Anselmo. 
APROVADO 08/08/2016. 
PEDIDO DE INFORMAÇÃO Nº 032/16 DOS VEREADORES ELOMAR E LAURENI  que 
envie a esta casa Legislativa cópia do Edital de licitação e contrato atual com a Empresa 
que presta serviço de fisioterapia no Município. APROVADO 24/10/2016. 
PEDIDO DE INFORMAÇÃO Nº 033/16 DOS VEREADORES ELOMAR E LAURENI  que 
envie a esta casa Legislativa relatório completo dos nomes e cargos local de trabalho dos 
funcionários municipais contratados, concursados e estagiários em exercício de função 
ou com licença médica, cedência ou outras licenças autorizadas por Lei, bem como 
funções gratificadas e a quem se destina no momento atual. APROVADO 24/10/2016. 
MOÇÃO DE APELO Nº 04/2016 DE TODOS VEREADORES Os vereadores que a esta 
subscrevem, após ouvido o Plenário, com base no Art. 138, do Regimento Interno, 
propõem que Câmara Municipal encaminhe MANIFESTAÇÃO DE APELO para o não 
fechamento da Agência Estadual de São Jerônimo, ao Ilustríssimo  Senhor 
Secretário Estadual da Fazenda Giovani Batista Feltes. Justifica-se a presente moção, 
eis devida a importância da permanência da Agência da Receita Estadual de São 
Jerônimo que responde pelas inscrições estaduais do Município de Barão do Triunfo. O 
encerramento das atividades da referida agência afetaria na arrecadação de tributos, pelo 
fato de que prejudicaria em muito os nossos munícipes, sejam agricultores ou 
empresários, que teriam necessidade de um deslocamento ainda maior para realizarem 
as regularizações de suas atividades. Ainda, seria prejudicial ao encaminhamento de 
novas inscrições estaduais e alterações cadastrais dos produtores rurais junto ao Setor 
de ICMS da Prefeitura Municipal, cujo contato se faz necessário de forma permanente. 
APROVADO 24/10/2016. 
MOÇÃO DE APLAUSOS Nº 05/2016 DE TODOS VEREADORES  Os vereadores que a 
esta subscrevem, após ouvido o Plenário, com base no Art. 138, do Regimento Interno, 
propõem que a Câmara Municipal encaminhe MANIFESTAÇÃO DE APLAUSOS aos 
Professores da rede Municipal e da rede Estadual de ensino que atuam em nosso 
Município pela passagem do DIA DO PROFESSOR. Justifica-se a presente moção, o 
nosso intuito de publicamente parabenizar todos os Professores de nosso Município pela 
comemoração do Dia do Professor, profissionais que constroem o futuro de nosso país, 
com competência e desprendimento, ensinando e educando com a paciência e a 
versatilidade de verdadeiros mestres, que plantam a semente do saber, tomam para si a 
missão de ensinar não só letras e números, mas ensinar paz, esperança, solidariedade, 
coragem. Queremos externar o nosso agradecimento a esse trabalho de essencial 
importância à comunidade, na formação de cidadãos de todas as idades. Valorizar esta 
profissão não se restringe apenas a esta data, mas em destacar a mesma todos os dias, 



Câmara Municipal de Barão do Triunfo 

    
         

 

Resumo/2014                                                                                                       46 
 

 

 

 

pois são estes Mestres que trarão aos nossos filhos o alto conhecimento, para que 
estejam preparados para o futuro. APROVADO 24/10/2016. 
REQUERIMENTO Nº 008/16 DOS VEREADORES ELOMAR E LAURENI requerem seja 
criada Comissão Externa composta por vereadores de todos os partidos, com a finalidade 
fiscalizadora de verificar, junto às secretarias municipais, a situação atual de todos os 
veículos, maquinários e equipamentos de propriedade do Município. Para tanto, requer 
também, seja oficiado ao Prefeito Municipal para que agende datas para visitas da 
referida Comissão nas secretárias municipais, com a presença do respectivo secretário 
e/ou responsável, assim como, por ocasião das visitas, apresente de forma documental o 
inventário dos veículos, maquinários e equipamentos, sua lotação, localização e situação 
de conservação em que se encontram. APROVADO 16/11/2016. 
REQUERIMENTO 009/16 DOS VEREADORES ELOMAR E LAURENI  requerem ao 
Presidente nos termos do art. 19 da Lei Orgânica, convocação de reunião com a 
Secretária da Fazenda, com o Conselho administrativo e fiscal do FAPS e com o Comitê 
de investimento dos recursos do FAPS, a fim de esclarecimentos sobre questões de 
Irregularidades dos Regimes Previdenciário, conforme documentação em anexo. 
APROVADO 16/11/2016. 
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 TOTAL DE PROPOSIÇÕES 
 ESCRITAS E VERBAIS 

 APRESENTADAS PELOS VEREADORES 
 

DIOGO       TOTAL: 08 
ELOMAR      TOTAL: 31 
ILO                       TOTAL: 17 
LAURENI      TOTAL: 20 
MARCOS      TOTAL: 26 
NERCIO       TOTAL: 15 
OSMAR               TOTAL: 06 
RODRIGO      TOTAL: 27 
TIAGO       TOTAL: 08 
EM CONJUNTO  TOTAL: 14 
 
TOTAL DE PROPOSIÇÕES: 172  
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AÇÕES ESPECIAIS DO PODER LEGISLATIVO 
EXERCÍCIO 2016 

 
 
 

APELO POR OBRAS NA ESCOLA ESTADUAL JOSÉ JOAQUIM DE ANDRADE 
 
No dia 07 de janeiro de 2016 em reunião na Secretaria de Educação do Estado esteve 

entregando relatório com reivindicações de obras necessárias na escola José Joaquim de 

Andrade no centro de Barão do Triunfo o Vereador Elomar Rocha Kologeski , juntamente 

com o Ex-Vereador Otelino Amaro de Abreu e o assessor superior de assuntos municipais 

da casa civil Eteven Farias, onde estiveram em reunião com arquiteto e assessor Senhor 

Toni Rabilar Pacheco Gestor de obras da SEDUC , no momento da reunião ficou decidido 

pelo Senhor Toni que fosse também enviado relatório junto a coordenadoria regional de 

educação para os encaminhamentos legais de processo de obras. Juntamente com a 

atenção e dedicação do Vice-diretor da Escola Rafael Rosa da Silva já se tem protocolado 

no dia 14 de janeiro de 2016 com a 12 CRE Guaíba toda a documentação das obras no 

aguardo dos procedimentos. 
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CONVITE AO GOVERNADOR PARA FESTA DA UVA 
 
Neste ano Barão do Triunfo espera a presença do Governador do Estado do Rio Grande 

do Sul ou representante por parte deste junto ao Evento Festa da Uva. No dia 07 de 

janeiro de 2016 esteve em reunião com o Governador o Vereador Elomar Rocha 

Kologeski representando a Câmara Municipal com ofício de convite para a Festa da Uva 

juntamente com o Ex-Vereador Otelino Amaro de Abreu e o Assessor superior de 

assuntos Municipais da casa civil Esteven Farias, onde trataram sobre assuntos 

referentes a realidade da população Baronense, bem como deixou o apelo ao Governador 

para conhecer nosso Município o qual se dispôs a vir ou enviar sua representação ao 

Evento Festa da Uva. 
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DEPUTADO MARCELO MORAES PARTICIPA DA 81º FESTA DA UVA DE BARÃO DO 
TRIUNFO 
 
No último domingo (31/01), deputado Marcelo Moraes prestigiou a 81ª Festa da Uva de 

Barão do Triunfo. Participou juntamente com Prefeito Rui Spotti e vereadores Nercio 

Ambos (Alemão) Laureni Pagini, Diogo Vaz, vereadores de Sertão Santana: Marcos 

Souza, Oseias da Silva, vereador de Mariana Pimentel Laerti Devit. Também trataram do 

preço do fumo, e acesso asfáltico. 

 

        
 
REUNIÃO COM BENEFICIARIOS DO PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA 
JUNTAMENTE COM REPRESENTATES DA COOPERATIVA SICREDI 
 
No dia 02 de fevereiro de 2016, a Câmara Municipal realizou reunião com o Executivo 

Municipal, Prefeito Rui Spott, Sicredi e Beneficiados pelo Programa Minha Casa Minha 

Vida, para tratar de assunto referente às obras das casas do referido Programa. 

Estiveram presentes os Vereadores: Nercio da Silva Ambos, Rodrigo Semensatto de 

Lima, Diogo da Rocha Vaz e também o Secretário da Assistência Social Loivo Magri de 

Medeiros, a Assistente Social Sonia Lehmen, Diretor Executivo do Sicredi Gelson Carlos 

Bolegon Gerente Regional Fabio Atarão e Beneficiados do Programa Minha Casa Minha 

Vida para tratarem sobre sobre o atraso no prazo da entrega das obras. 
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CÂMARA PARTICIPA DO DIA INTERNACIONAL DA MULHER PROMOVIDO PELO 
SINDICATO DOS TRABALHADORES RURAIS DE BARÃO DO TRIUNFO 

 
Vereadores participaram do Evento do Dia Internacional da Mulher que foi promovido e 

organizado pela Comissão de Mulheres da regional Camaquã e pelo Sindicato dos 

Trabalhadores Rurais de Barão do Triunfo que se realizou no dia 12 de março de 2016 no 

Salão Paroquial de Barão do Triunfo com diversas atividades e atrações durante todo o 

dia. 
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BARÃO DO TRIUNFO PARTICIPA DO PLANO ENERGÉTICO 
 
 
Foi lançado, no dia 17 de março, o Plano Energético com o propósito de garantir um 

abastecimento de energia com qualidade, que atenda às necessidades da população. A 

solenidade aconteceu no Palácio Piratini, com a presença do governador José Ivo Sartori 

e do secretário de Minas e Energia, Lucas Redecker.O estudo, desenvolvido pela 

Secretaria de Minas e Energia, apresenta um conjunto de diretrizes e propostas para o 

setor energético estadual de forma regionalizada, e aponta os obstáculos que precisam 

ser enfrentados para um abastecimento de energia continuado e com qualidade ao longo 

da próxima década. 

 

 

 
 
 
 
VEREADORES PARTICIPAM DE AUDIÊNCIA PÚBLICA EM PROL DO HOSPITAL DE 
CARIDADE SÃO JERÔNIMO 
 
Vereadores de Barão do Triunfo participam de audiência pública em prol do Hospital de 

Caridade São Jerônimo no dia 14 de abril de 2016 na Ulbra São Jerônimo realizada pela 

Associação de Vereadores da Região Carbonífera ACVERC para tratar da dificuldade que 

o Hospital está enfrentando por falta de recursos, onde se comprometeram de realizar 

pontos de coletas e arrecadações para ajudar a manter o Hospital em funcionamento. 
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VEREADORES BUSCAM MELHORIAS PARA A AGÊNCIA DE CORREIOS DE BARÃO 
DO TRIUNFO 

 
No dia 03 de maio de 2016 os Vereadores encaminharam e protocolaram junto a 

coordenadoria regional dos correios pedidos de melhoria para o correio de Barão do 

Triunfo, como um maior período de atendimento, carteiro e uma logística mais eficiente de 

ida e vinda das correspondências para maior agilidade do recebimento das 

correspondências de modo geral, temos funcionários eficientes na agência, mas temos 

também muitas melhorias a reivindicar. 
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COMITIVA DE VEREADORES VAI A BRASILIA SOLICITAR VERBAS 
PARLAMENTARES E DE PROGRAMAS DE GOVERNO PARA BARÃO DO TRIUNFO 

Uma comitiva composta pelos vereadores Diogo da Rocha Vaz, Nercio Ambos, Ilo 

Lombardi, Rodrigo Semensatto de Lima e Tiago Pacheco Govoni representando os 

demais Vereadores, acompanhados pelo Prefeito Rui, foram a Brasília, ida dia 10 e 

retorno dia 12 de maio de 2016, para encaminhar pedidos através de verba parlamentar, 

programas e apoio, protocolando várias reivindicações juntos aos Gabinetes dos 

Deputados Federais, Senadores e Ministros, direcionados às mais diversas áreas para o 

nosso Município. 

 
 

 

VEREADORES PARTICIPAM DE REUNIÃO NA SECRETARIA DE MINAS E ENERGIA 

No dia 19 de maio Vereadores estiveram em reunião com o secretário de Minas e energia 

para solicitar interveniência e apoio perante assuntos relacionados ao fornecimento de 

energia elétrica em Barão do Triunfo, projetos, problemas com a queda de tensão, falta de 

energia e demora no religamento, enfraquecimento da energia em determinadas épocas 

(verão) devido às estufas com motores elétricos, necessidade de maior abrangência de 

rede trifásica e necessidade de instalação de um Posto de atendimento da CEEE no 

Município. 
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VEREADORES PARTICIPAM DE FORMARTURA DO CURSO DA FGF 7 

 
Vereadores participam da primeira formatura do curso da FGF 7 em Barão do Triunfo no 

dia 25 de maio de 2016. 
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CÂMARA REALIZA ENTREGA DE DONATIVOS DA CAMPANHA EM PROL DO 
HOSPITAL DE CARIDADE SÃO JERÔNIMO 

 
No dia 08 de junho de 2016 os Vereadores Diogo e Nercio representaram a Câmara  de 

Barão do Triunfo na entrega dos donativos que foram doados pela comunidade durante a 

campanha organizada pela Câmara para ajudar o Hospital a manter o atendimento, pois o 

mesmo está passando por grandes dificuldades por falta recursos. 

 

 

    
 

 
DIA 03/12/15, PARTICIPAÇÃO NO EVENTO DE ENTREGA DE CORDAS AOS 

ALUNOS DE CAPOEIRA 
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 DIA 05/12/16, PARTICIPAÇÃO NA FORMATURA DO PROERD 

  

 

 

 

 

 

VEREADORES PARTICIPAM DE REUNIÃO COM SECRETÁRIO DOS TRANSPORTES 

PARA TRATAR SOBRE REFORMA DA PONTE DE FERRO 

 

No dia 19 de outubro de 2016 os Vereadores Diogo da Rocha Vaz, Elomar Rocha 

Kologeski, Rodrigo Semensatto de Lima, Marcos Cesar Garcia e Nercio da Silva Ambos  

estiveram em reunião com Secretário dos Transportes Pedro Westphales, solicitando que 

o mesmo interceda junto ao Governo do Estado quanto a questão de manutenção da 

ponte de ferro, divisa entre Barão do Triunfo a Mariana Pimentel, na RST 711, que esteve 

em situação de interdição e carece de manutenção e reforma, pois trata-se do principal 

trecho de acesso para saída de produção, trânsito de veículos da saúde, universidade, 

transporte coletivo intermunicipal, e outros. 
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REALIZAÇÃO DE SESSÃO PLENÁRIA DO ESTUDANTE COM 

ALUNOS DA ESCOLA JJ 

A Câmara Municipal realizou dia 28 de novembro uma Sessão Plenária do Estudante, 

visando propiciar aos alunos do Ensino Fundamental e Ensino Médio das escolas 

sediadas no Município o conhecimento das atividades do Poder Legislativo. O presidente 

Diogo estendeu o convite a Escola Estadual de E.M.J.J. de Andrade, que enviou alunos 

do  9º ano,1º B e 1º C. Inicialmente o Presidente da Câmara Diogo da Rocha Vaz realizou 

aula expositiva relativa à atividade legislativa, entregando uma cartilha sobre o tema. 

Após foi realizada Sessão Plenária simulada, com os alunos indicados pelas turmas, onde 

foi realizado o uso da tribuna e a apresentação das proposições. As deliberações 

decorrentes dos trabalhos da “Sessão Plenária do Estudante” foram enviadas ao 

Executivo Municipal a título de sugestão. O Presidente Diogo parabenizou os alunos pela 

desenvoltura que tiveram, pelos pedidos e colocou esta Casa legislativa sempre à 

disposição. 
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VEREADORES REALIZAM ENTREGA DE MOÇÃO DE APELO PELO NÃO 
FECHAMENTO DARECEITA ESTADUAL DA CIDADE SÃO JERÔNIMO 
 
Os Vereadores Diogo da Rocha Vaz e Rodrigo Semensatto de Lima estiveram no dia 29 

de novembro de 2016 na Secretária da Fazenda para realizar Moção de Apelo para o não 

fechamento da Receita Estadual da Cidade de São Jerônimo. Justifica-se a presente 

moção, eis devida a importância da permanência da Agência da Receita Estadual de São 

Jerônimo que responde pelas inscrições estaduais do Município de Barão do Triunfo. 

O encerramento das atividades da referida agência afetaria na arrecadação de tributos, 

pelo fato de que prejudicaria em muito os nossos munícipes, sejam agricultores ou 

empresários, que teriam necessidade de um deslocamento ainda maior para realizarem 

as regularizações de suas atividades. Ainda, seria prejudicial ao encaminhamento de 

novas inscrições estaduais e alterações cadastrais dos produtores rurais junto ao Setor de 

ICMS da Prefeitura Municipal, cujo contato se faz necessário de forma permanente. 
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CÂMARA PARTICIPA DE FORMATURAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, SEMPRE 
APOIANDO A EDUCAÇÃO 
 

 


