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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 
dezessete. Procuramos administrar a Câmara com seriedade, dentro 
das normas legais, com economicidade e muito trabalho em prol do 
povo baronense. 
 

 
 
 
 
 
 

Nercio da Silva Ambos 
Presidente da Câmara Municipal 
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PRESIDENTE: NERCIO DA SILVA AMBOS 
VICE-PRESIDENTE: LUCIANE TEIFKE PACHECO 
1º SECRETÁRIO: RODRIGO SEMENSATTO DE LIMA 
2º SECRETÁRIO: MANOEL RENATO DOS SANTOS 
SILVA 

 
 

DEMAIS VEREADORES: 
        

                                     
 

                                             DIOGO DA ROCHA VAZ                          ILO W. LOMBARDI                    MATEUS DE LIMA ROMEIRA 

 
        

                                                           
   
                        ALEX SANDRO FALLAVENA DA ROCHA                   TIAGO PACHECO GOVONI 
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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 Mateus. 
 
COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E BEM – ESTAR SOCIAL: ILO WILDFAIER 
LOMBARDI, PRESIDENTE; DIOGO DA ROCHA VAZ, SECRETÁRIO; LUCIANE 
TEIFKE PACHECO, RELATORA. 
 
COMISSÃO DE ORÇAMENTO, FINANÇAS E INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL: 
TIAGO PACHECO GOVONI, PRESIDENTE; ALEX SANDRO FALLAVENA DA ROCHA, 
SECRETÁRIO; MANOEL RENATO DOS SANTOS SILVA, RELATOR. 
 
Líderes de Bancada: PMDB, Vereador Manoel Renato dos Santos Silva; PP, Vereador 
Tiago Pacheco Govoni; PSD, Vereadora Luciane Teifke Pacheco; PSDB, Diogo da Rocha 
Vaz; PDT, Alex Sandro Fallavena da Rocha. 
 
 

SESSÕES DE PLENÁRIO 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 

40 ORDINÁRIAS 
01 EXTRAORDINÁRIA 
01 ESPECIAL 
 

TOTAL: 42 SESSÕES 
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AUDIÊNCIAS PÚBLICAS 
 

Nº 001/17 – avaliação do cumprimento das metas fiscais e do resultado nominal e 
primário, referente ao 3º quadrimestre 2016. Dia 20/02/17. 
N° 002/17 – avaliação do cumprimento das metas fiscais e do resultado nominal e 
primário, referente ao 1º quadrimestre 2017. Dia 29/05/17. 
N° 003/17 –  análise do projeto do Executivo Municipal: PROJETO DE LEI Nº 033/2017, 
que dispõe sobre PPA 2018-2021. Dia 11/09/17. 
N° 004/17 – avaliação do cumprimento das metas fiscais e do resultado nominal e 
primário, referente ao 2º quadrimestre 2017. Dia 25/09/17. 
N° 005/17 –  apreciação do PROJETO DE LEI Nº 046/2017, que dispõe sobre a Lei de 
Diretrizes Orçamentária - LDO exercício 2018 e PROJETO DE LEI Nº 051/2017, que 
estima a receita e fixa a despesa – LOA exercício 2018. Dia 13/12/17. 
 
 
 
 
 
 

 
OFÍCIOS 

 
 60 Ofícios ao Prefeito 

 
 53 Ofícios Legislativos 

  
18 Ofícios a Terceiros 
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PORTARIAS 

 
 

Nº 001/17 - Concede quinze dias de férias ao Servidor Jocinei Santos da Silva. Data 
03/01/2017. 
 
N º 002/17 – Concede quinze dias de férias ao Servidor Jocinei Santos da Silva. Data 
19/01/2017. 
 
Nº 003/17 - Concede quinze dias de férias a Servidora Solange Semensatto Amengual. 
Data 19/01/2017. 
 
Nº 004/17 - Concede troca de um dia de férias a Servidora Solange Semensatto 
Amengual.  Data 26/01/2017. 
 
Nº 005/17 - Nomeia Servidor Jocinei Santos da Silva como Tesoureiro. Data 06/02/2017. 
 
Nº 006/17 – Concede quinze dias de férias a Servidora Ionice da Silva Cegaspini. Data 
06/02/2017. 
 
Nº 007/17 – Concede quinze dias de férias a Servidora Ionice da Silva Cegaspini. Data 
02/05/2017. 
 
Nº 008/17 - Concede adicional por tempo de serviço, Classe 2 a Servidora Ionice da Silva 
Cegaspini. Data 17/06/2017. 
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CONTRATOS 
 

Nº DO 
ADITIVO 

AO 
CONTRATO 

Nº 
CREDOR OBJETO 

DATA DA 
ASSINATURA 

 
VALIDADE 

001 
003/2016 

 

CONECTSUL 
SOLUÇÕES EM 
INFORMÁTICA 

Acesso à internet 07/06/17 12 MESES 

001 
005/2016 

 
LOCAÇÃO DE 
SOFTWARES 

Locação de 
software 

31/07/17 12 MESES 

003 02/2014 INSTITUTO IGAM 

AQUISIÇÃO DE 
INFORMATIVOS 
TÉCNICOS E DE 
CONSULTORIA 

19/05/17 
 

12 MÊSES 

002 01/2015 
BANRISUL 
CARTÕES 

VALE 
ALIMENTAÇÃO 

01/08/17 12 MESES 

 

 
 
 
                             LICITAÇÕES  
 
LICITAÇÕES OBJETO DATA HOMOLOG. 

CONTRATOS 
ORIUNDOS LICITAÇÃO 

 

Não houve 
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PARTICIPAÇÕES EM REUNIÕES, CURSOS, 
SEMINÁRIOS e COMPROMISSOS 

 
PARTICIPANTE OBJETIVO: IDA DIA 

NERCIO AQUISIÇÃO DE BOTINAS PARA FUNCIONÁRIO - PORTO ALEGRE 06/01 

NERCIO RECEITA FEDERAL - PORTO ALEGRE 11/01 

DIOGO IDA AO GABINETE DO DEPUTADO LUCAS REDECKER 10/01 

MATEUS REUNIÃO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO RS  14/02 

NERCIO REUNIÃO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO RS 14/02 

TIAGO REUNIÃO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO RS 14/02 

RODRIGO IDA AO GABINETE DO DEPUTADO GIOVANI FELTES 06/02 

RENATO IDA AO GABINETE DO DEPUTADO GIOVANI FELTES 06/02 

NERCIO AQUISIÇÃO DE CERTIFICADO DIGITAL - POA 15/02 

LUCIANE IDA EM REUNIÃO COM A PROMOTORIA DE JUSTIÇA - SÃO JERÔNIMO 08/03 

NERCIO IDA EM REUNIÃO COM A PROMOTORIA DE JUSTIÇA - SÃO JERÔNIMO     08/03 

MATEUS IDA EM REUNIÃO COM A PROMOTORIA DE JUSTIÇA - SÃO JERÔNIMO 08/03 

RODRIGO IDA EM REUNIÃO COM A PROMOTORIA DE JUSTIÇA - SÃO JERÔNIMO 08/03 

NERCIO IDA EM REUNIÃO AO IGAM - POA 09/03 

NERCIO AUDIÊNCIA PUBLICA DA COMISSÃO DE ASSUNTOS MUNICIPAIS  23/03 

MATEUS AUDIÊNCIA PUBLICA DA COMISSÃO DE ASSUNTOS MUNICIPAIS 23/03 

RENATO AUDIÊNCIA PUBLICA DA COMISSÃO DE ASSUNTOS MUNICIPAIS 23/03 

NERCIO  IDA REUNIÃO COM A CERTAJA 15/03 

LUCIANE IDA REUNIÃO COM A CERTAJA 15/03 

TIAGO IDA REUNIÃO COM A CERTAJA 15/03 

ILO IDA REUNIÃO COM A CERTAJA 15/03 

NERCIO IDA REUNIÃO COM A CEEE 14/03 

MATEUS IDA REUNIÃO COM A CEEE 14/03 

RODRIGO IDA REUNIÃO COM A CEEE 14/03 

SANDRO IDA REUNIÃO COM A CEEE 14/03 

NERCIO IDA AO XIII ERCO DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO 28/03 

ILO IDA AO GABINETE DO DEPUTADO EDSON BRUM 10/04 

LUCIANE IDA AO GABINETE DO DEPUTADO EDU OLIVEIRA 30/03 

LUCIANE IDA EM REUNIÃO NA DEFESA CIVIL 18/04 

RODRIGO AUDIÊNCIA PUBLICA NO DAER 03/05 

NERCIO AUDIÊNCIA PUBLICA NO DAER 03/05 

SANDRO AUDIÊNCIA PUBLICA NO DAER 03/05 

LUCIANE  AUDIÊNCIA PUBLICA NO DAER 03/05 

MATEUS AUDIÊNCIA PUBLICA NO DAER 03/05 

RODRIGO SEMINÁRIO NOVOS  GESTORES - POA 27/04 

DIOGO IDA AO GABINETE DA DEPUTADA STELA FARIAS 04/05 

LUCIANE IDA A BRASÍLIA 09 a 11/05 

MATEUS IDA A BRASÍLIA 09 a 11/05 

NERCIO IDA A BRASÍLIA 09 a 11/05 

RENATO IDA A BRASÍLIA 09 a 11/05 

ILO IDA AO GABINETE DO DEPUTADO EDSOM BRUM 11/05 

LUCIANE IDA EM REUNIÃO NA CRPO/RS - GUAÍBA 24/05 

RODRIGO IDA EM REUNIÃO NA CRPO/RS - GUAÍBA 24/05 

TIAGO IDA EM REUNIÃO NA CRPO/RS - GUAÍBA 24/05 

DIOGO IDA EM REUNIÃO NA CRPO/RS - GUAÍBA 24/05 

MATEUS IDA EM REUNIÃO NA CRPO/RS - GUAÍBA 24/05 

ILO IDA EM REUNIÃO NA CRPO/RS - GUAÍBA 24/05 

TIAGO IDA AO GABINETE DO DEPUTADO AFONSO HAMM 29/05 
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NERCIO IDA EM REUNIÃO NA CRPO/RS - GUAÍBA 24/05 

NERCIO IDA EM REUNIÃO COM A EMPRESA ACV - POA 29/06 

MATEUS FORMATURA CRPO - GUAÍBA 22/06 

NERCIO FORMATURA CRPO - GUAÍBA 22/06 

LUCIANE IDA REUNIÃO SOBRE FECHAMENTO DA EMERGÊNCIA DO HOSPITAL SJ 12/07 

RODRIGO IDA REUNIÃO SOBRE FECHAMENTO DA EMERGÊNCIA DO HOSPITAL SJ 12/07 

TIAGO IDA EM REUNIÃO SOBRE SEGURANÇA PÚBLICA 06/07 

MATEUS IDA EM REUNIÃO SOBRE SEGURANÇA PÚBLICA 06/07 

RODRIGO IDA A SECRETARIA ESTADUAL DA FAZENDA 30/08 

DIOGO IDA AO GABINETE DO DEPUTADO LUCAS REDECKER 08/08 

LUCIANE PARTICIPAÇÃO CURSO IGAM - POA 27 a 28/09 

NERCIO IDA EM REUNIÃO COM O CONSULTOR CONTÁBIL DO IGAM 27/09 

NERCIO IDA EM REUNIÃO COM A EMPRESA VIVO 18/10 

LUCIANE IDA EM REUNIÃO COM A EMPRESA VIVO 1810 

SANDRO IDA EM REUNIÃO COM A EMPRESA VIVO 18/10 

RODRIGO PARTICIPAÇÃO DO FORUM DE VEREADORES DA CNM 18 a 19/10 

MATEUS PARTICIPAÇÃO DO FORUM DE VEREADORES DA CNM 18 a 19/10 

TIAGO PARTICIPAÇÃO DO FORUM DE VEREADORES DA CNM 18 a 19/10 

DIOGO IDA EM REUNIÃO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO ESTADO 28/11 

NERCIO IDA EM REUNIÃO NA SECRETARIA DE MINAS E ENERGIA 21/12 

DIOGO IDA EM REUNIÃO NA SECRETARIA DE MINAS E ENERGIA 21/12 

NERCIO IDA EM REUNIÃO NA CRPO/RS - GUAÍBA 27/12 
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PROJETOS 

 DO  
LEGISLATIVO 
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PROJETOS DE LEI  
   
 

PROJETO DE LEI LEGISLATIVO Nº 001/17 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 da 
outras providências. APROVADO 27/03/2017.  
PROJETO DE LEI LEGISLATIVO Nº 002/17 Fixa a revisão geral anual para os 
vencimentos dos Servidores da Câmara Municipal, com base no índice aplicado aos 
servidores públicos municipais, concede aumento real e da outras providências. 
APROVADO 27/03/2017.  
PROJETO DE LEI LEGISLATIVO Nº 003/17 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 
24/04/2017. 

 

 
 

DECRETOS 
 
 

DECRETO LEGISLATIVO  Nº 001/17 Decreta Ponto Facultativo na data que indica e dá 

outras providências (Carnaval). Data 20/02/2017.  

DECRETO LEGISLATIVO  Nº 002/17  Concede o título de cidadão honorário do 

município de Barão do Triunfo/RS ao Senhor VALDEMAR SPEROTTO FERRÃO e dá 

outras providências. Data 22/05/2017. 

DECRETO LEGISLATIVO  Nº 003/17  Concede o título de cidadão honorário do 
município de Barão do Triunfo/RS ao Senhor LUIZ ANTÔNIO BAPTISTELLA e dá outras 
providências. Data 22/05/2017. 
DECRETO LEGISLATIVO  Nº 004/17  Aprova as contas de Governo do Senhor Rui 
Valmir Brauvers Spotti, na condição de Prefeito Municipal de Barão do Triunfo, referente 
ao exercício financeiro de 2014. Data 12/06/2017. 
DECRETO LEGISLATIVO  Nº 005/17  Aprova as contas de Governo do Senhor Gilmar 
Francisco Passos de Souza, na condição de Vice-Prefeito Municipal de Barão do Triunfo, 
referente ao exercício financeiro de 2014. Data 12/06/2017. 
DECRETO LEGISLATIVO  Nº 006/17 Decreta Ponto Facultativo na data que indica e dá 

outras providências (Independência). Data 04/09/2017.  

DECRETO LEGISLATIVO  Nº 007/17 Decreta Ponto Facultativo na data que indica e dá 

outras providências (Nossa Senhora Aparecida). Data 16/09/2017. 

DECRETO LEGISLATIVO  Nº 008/17 Decreta Ponto Facultativo na data que indica e dá 

outras providências (Finados). Data 23/09/2017. 



Câmara Municipal de Barão do Triunfo 

    
         

 

Resumo/2017                                                                                                       13 
 

 

 

 

DECRETO LEGISLATIVO  Nº 009/17 Decreta Ponto Facultativo na data que indica e dá 

outras providências. (I - 22 de dezembro de 2017, na parte da tarde; II - 26 de dezembro 

de 2017, na parte da manhã; III - 29 de dezembro de 2017, na parte da tarde; IV - 02 de 

janeiro de 2018, na parte da manhã). Data 18/12/2017. 

 

 
 

 
PROJETOS 

DO 
EXECUTIVO 

PREFEITO MUNICIPAL ELOMAR ROCHA KOLOGESKI 
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PROJETO DE LEI Nº 001/17 Autoriza o Poder Executivo a celebrar Convênio com a 
Paróquia Nossa Senhora do Rosário e dá outras providências. APROVADO 26/01/2017. 
PROJETO DE LEI Nº 002/17 Autoriza o Poder Executivo a prorrogar a permissão de uso 
do bem móvel do Município e dá outras providências. APROVADO 26/01/2017. 
PROJETO DE LEI Nº 003/17 Altera a redação artigos 36, caput, do  §  1º do artigo 39, do 
 § 1º do artigo 40, acrescenta parágrafos 3º,4º e 5º e parte final ao caput do mesmo 
dispositivo da Lei Municipal nº 186/2014 e dá outras providências. APROVADO 
20/02/2017. 
PROJETO DE LEI Nº 004/17 Autoriza o Executivo Municipal a ceder sob a forma de 
comodato o campo municipal de futebol na data que especifica e dá outras providências. 
APROVADO 06/02/2017. 
PROJETO DE LEI Nº 005/17 Autoriza o Poder Executivo a contratar emergencialmente 
um Técnico de enfermagem e um Enfermeiro para atender excepcional interesse público 
pelo que especifica e dá outras providências. APROVADO 01/03/2017. 
PROJETO DE LEI Nº 006/17 Revoga a Lei Municipal nº 226/2015 e dá outras 
providências. REJEITADO 03/04/2017. 
PROJETO DE LEI Nº 007/17 Cria cargo de Técnico de enfermagem no quadro de 
servidores de provimento efetivo do Município de Barão do Triunfo e dá outras 
providências. COM EMENDA MODIFICATIVA Nº 001/17. APROVADO 06/03/2017. 
PROJETO DE LEI Nº 008/17 Concede reposição salarial (5,02%) e aumento salarial real 
(1,00%) aos servidores ativos e inativos do quadro de funcionários do Município de Barão 
do Triunfo e dá outras providências. APROVADO 27/03/2017.  
PROJETO DE LEI Nº 009/17 Autoriza o parcelamento do débito do Município de Barão 
do Triunfo com seu Regime Próprio de Previdência Social, gerido pelo FAPS - Fundo de 
Aposentadoria e Pensão do servidor e outras providências. RETIRADO 04/04/2017.  
PROJETO DE LEI Nº 010/17 Autoriza o Poder Executivo Municipal a repassar valores a 
entidades da sociedade civil sem fins lucrativos de Barão do Triunfo, para consecução de 
atividades de finalidade pública, até o limite fixado, para realização de tais atividades 
(APAE e CONSEPRO). APROVADO 10/04/2017.  
PROJETO DE LEI Nº 011/17 Autoriza o Poder Executivo a contratar emergencialmente 
um (01) mecânico para atender excepcional interesse público pelo prazo que especifica e 
dá outras providências. APROVADO 24/04/2017. 
PROJETO DE LEI Nº 012/17 Cria e regulamenta o processo administrativo especial no 
âmbito da administração pública do Município de Barão do Triunfo e da outras 
providências. APROVADO 17/04/2017.  
PROJETO DE LEI Nº 013/17 Autoriza o Poder Executivo a ceder, através de comodato, a 
título gratuito, às associações municipais especificas nesta Lei, implementos agrícolas e 
dá outras providências. APROVADO 22/05/2017. 
PROJETO DE LEI Nº 014/17 Número Vago.  
PROJETO DE LEI Nº 015/17 Autoriza o Poder Executivo a contratar emergencialmente 
seis (06) professores para atender excepcional interesse público pelo prazo que 
especifica e dá outras providências. APROVADO 17/04/2017.  
PROJETO DE LEI Nº 016/17 Autoriza o Poder Executivo a realizar despesas com a Festa 
do Agricultor - Edição 2017 e dá outras providências. APROVADO 08/05/2017.  
PROJETO DE LEI Nº 017/17 Número Vago.  
PROJETO DE LEI Nº 018/17 Autoriza o Município de Barão do Triunfo a implantar o 
Programa Bolsa Aluguel Social na forma que específica e dá outras providências. 
REJEITADO 22/05/2017. 
PROJETO DE LEI Nº 019/17 Número Vago.  
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PROJETO DE LEI Nº 020/17 Autoriza contratação de um Assistente Social para atender 
necessidade temporária de excepcional interesse público e dá outras providências. 
APROVADO 22/05/2017. 
PROJETO DE LEI Nº 021/17 Número Vago.  
PROJETO DE LEI Nº 022/17 Autoriza o Poder Executivo Municipal a repassar aos 
agentes comunitários de saúde vinculados as equipes de saúde da família, incentivo 
financeiro adicional, competência do ano de 2016, repassado pelo Estado do Rio Grande 
do Sul ao município de Barão do Triunfo e dá outras providências. APROVADO 
12/06/2017. 
PROJETO DE LEI Nº 023/17 Autoriza o Poder Executivo a contratar emergencialmente 
dois (02) Operadores de máquinas para atender excepcional interesse público pelo prazo 
que especifica e dá outras providências, com EMENDA MODIFICATIVA Nº 001/17. 
APROVADO 19/06/2017. 
PROJETO DE LEI Nº 024/17 Dispõe sobre as atribuições do (a) Vice-Prefeito (a) do 
Município de Barão do Triunfo e dá outras providências. APROVADO 07/08/2017. 
PROJETO DE LEI Nº 025/17 Autoriza o Poder Executivo a contratar emergencialmente 
(01) Arquiteto(a) para atender excepcional interesse público pelo prazo que especifica e 
dá outras providências. APROVADO 26/06/2017. 
PROJETO DE LEI Nº 026/17 Autoriza o Poder Executivo a contratar emergencialmente 
(01) Médico Veterinário para atender excepcional interesse público pelo prazo que 
especifica e dá outras providências, com EMENDA MODIFICATIVA Nº 001/17 e EMENDA 
ADITIVA Nº 001/17. APROVADO 07/08/2017. 
PROJETO DE LEI Nº 027/17 Regula a concessão de auxílio funeral como eventual 
benefício política de Assistência Social. COM MENSAGEM MODIFICATIVA. APROVADO 
21/08/2017. 
PROJETO DE LEI Nº 028/17 Altera o Regime Jurídico único dos servidores públicos 
municipais de Barão do Triunfo, revoga Lei Municipal nº 053/1993 e dá outras 
providências. RETIRADO 11/08/2017. 
PROJETO DE LEI Nº 029/17 Autoriza o Município de Barão do Triunfo a estabelecer, 
firmar e celebrar termo de cooperação, convênio ou consórcio com os Municípios 
limítrofes visando a melhoria da infraestrutura das estradas vicinais e dá outras 
providências. APROVADO 07/08/2017. 
PROJETO DE LEI Nº 030/17 Autoriza o Poder Executivo Municipal a contratar 
emergencialmente e temporariamente dois (02) “Oficineiros” para atuar nos programas 
sócios educativos vinculados à Secretaria Municipal de Assistência Social e dá outras 
providências, com MENSAGEM MODIFICATIVA. APROVADO 14/08/2017. 
PROJETO DE LEI Nº 031/17 Autoriza o parcelamento do débito do Município de Barão 
do Triunfo com seu Regime próprio de previdência social, gerido pelo FAPS - Fundo de 
aposentadoria e pensão do servidor e dá outras providências. APROVADO 28/08/2017. 
PROJETO DE LEI Nº 032/17 Autoriza o Poder Executivo a ceder, sob forma de 
permissão de uso, a título gratuito, à Associação Municipal que especifica, uma plaina 
niveladora e dá outras providências. APROVADO 28/08/2017. 
PROJETO DE LEI Nº 033/17 Dispõe sobre o Plano Plurianual de Barão do Triunfo para o 
quadriênio 2018/2021 e dá outras providências, COM MENSAGEM RETIFICATIVA. 
APROVADO 09/10/2017. 
PROJETO DE LEI Nº 034/17 Dá nova redação aos Artigos 148 e seguintes da Lei 
Municipal nº 059/1993 e dá outras providências. REJEITADO 04/12/2017. 
PROJETO DE LEI Nº 035/17 Autoriza a celebração de termo de convênio e dá outras 
providências. APROVADO 25/09/2017. 
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PROJETO DE LEI Nº 036/17 Autoriza o Poder Executivo a ceder, sob forma de 
permissão de uso, a título gratuito, à Associação Municipal que especifica, um imóvel 
público de sua propriedade, e dá outras providências. APROVADO 25/09/2017. 
PROJETO DE LEI Nº 037/17 Concede “JETON” por reuniões, para os membros das 
comissões municipais de processos administrativos, comissão de licitações, de avaliação 
de bens imóveis, de estágio probatório e de controle interno e dá outras providências. 
COM EMENDA GLOBAL SUBSTITUTIVA. APROVADO 06/11/2017. 
PROJETO DE LEI Nº 038/17 Autoriza o Poder Executivo a realizar a despesa que indica, 
aloca recursos para a realização de evento esportivo e dá outras providências. 
APROVADO 25/09/2017. 
PROJETO DE LEI Nº 039/17 Autoriza o Poder Executivo a contratação emergencial de 
três (3) professores sendo um (1) de educação física e dois (2) de língua portuguesa, para 
atender necessidade excepcional e temporária. RETIRADO 23/10/2017. 
PROJETO DE LEI Nº 040/17 Autoriza a abertura de crédito adicional especial no valor de 
R$ 40.000,00 (quarenta mil reais), no orçamento vigente; Altera PPA e LDO, e dá outras 
providências. APROVADO 09/10/2017. 
PROJETO DE LEI Nº 041/17 Altera os valores constantes dos § 1º e 2º, do artigo 1º da 
Lei Municipal nº 147/2014 e dá outras providências. COM MENSAGEM MODIFICATIVA. 
APROVADO 23/10/2017. 
PROJETO DE LEI Nº 042/17 Cria cargo de Assistência Social 20 horas - no quadro de 
servidores de provimento de Barão do Triunfo e dá outras providências. REJEITADO 
23/10/2017. 
PROJETO DE LEI Nº 043/17 Autoriza contratação de um Assistente Social para atender 
necessidade temporária de excepcional interesse público e dá outras providências. 
APROVADO 16/10/2017. 
PROJETO DE LEI Nº 044/17 Cria cinco (5) cargos de médicos clínicos gerais, altera 
padrão salarial dos profissionais médicos previstos no quadro de servidores do Poder 
Executivo de Barão do Triunfo e dá outras providências. APROVADO 20/11/2017. 
PROJETO DE LEI Nº 045/17 Extingue o cargo de coordenador do transporte escolar 
constante do § 6º do Artigo 2º, cria o cargo de coordenador municipal de transportes 
vinculado à secretaria municipal de administração e planejamento que vai inserido no § 
3º, todos da Lei Municipal nº 229/2009 e dá outras providências. APROVADO 13/11/2017. 
PROJETO DE LEI Nº 046/17 Dispõe sobre as diretrizes orçamentárias do município de 
Barão do Triunfo para o exercício financeiro de 2018 e dá outras providências. 
APROVADO 18/12/2017. 
PROJETO DE LEI Nº 047/17 Disciplina os procedimentos para o licenciamento ambiental 
de atividade de carvão vegetal, dá outras providências e altera a Lei Municipal nº 
117/2013. APROVADO 11/12/2017. 
PROJETO DE LEI Nº 048/17 Institui o serviço de transporte escolar para alunos da rede 
municipal de ensino residentes na Zona Rural e dá outras providências. COM EMENDA 
MODIFICATIVA. APROVADO 18/12/2017. 
PROJETO DE LEI Nº 049/17 Autoriza o Poder Executivo Municipal a contratar 
emergencialmente e temporariamente, 01 (um) oficineiro (graduação em artes visuais ou 
graduação em terapia ocupacional) para atuar na oficina terapêutica tipo II, vinculado à 
Secretaria Municipal da Saúde e dá outras providências. COM EMENDA MODIFICATIVA. 
APROVADO 20/11/2017. 
PROJETO DE LEI Nº 050/17 Autoriza a abertura de crédito adicional especial no valor de 
R$ 130.000,00 (cento e trinta mil reais), no orçamento vigente; Altera PPA e LDO, e dá 
outras providências. APROVADO 04/12/2017. 
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PROJETO DE LEI Nº 051/17 Dispõe orçamento anual, estima a receita e fixa a despesa 
do município de Barão do Triunfo para o exercício de 2018 e dá outras providências. 
APROVADO 18/12/2017. 
PROJETO DE LEI Nº 052/17 Dispõe sobre parcelamento de créditos de natureza 
tributária e não tributária, concede anistia e/ou redução de juros moratórios e multa de 
mora e dá outras providências. APROVADO 18/12/2017. 
PROJETO DE LEI Nº 053/17 Autoriza a abertura de crédito adicionais (especial e/ou 
suplementares) no valor de R$ 896.500,00 (oitocentos e noventa e seis mil e quinhentos 
reais), no orçamento vigente; Altera PPA e LDO, e dá outras providências. APROVADO 
11/12/2017. 
PROJETO DE LEI Nº 054/17 Adota o diário oficial dos municípios do Estado do Rio 
Grande do Sul, instituído e administrado pela FAMURS, como veículo oficial de 
publicação dos atos normativos e administrativos do município de Barão do Triunfo e dá 
outras providências. APROVADO 11/12/2017. 
PROJETO DE LEI Nº 055/17 Autoriza o poder Executivo a realizar a despesa que indica, 
aloca recursos para a realização de evento (Festa de Natal) previsto no calendário 
municipal e dá outras providências. APROVADO 11/12/2017. 
PROJETO DE LEI Nº 056/17 Cria um (1) cargo de enfermeiro (a), altera quadro de 
servidores do poder executivo de Barão do Triunfo e dá outras providências. REJEITADO 
18/12/2017. 
PROJETO DE LEI Nº 057/17 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 enfermeiro). RETIRADO 18/12/2017. 
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VEREADOR  
ALEX SANDRO 

                                                 
INDICAÇÃO Nº 004/17 DO VEREADOR ALEX SANDRO que seja feito o estudo da 
possibilidade de disponibilização do prédio da Escola desativada Santos Dumont, na 
localidade Passo Grande, para utilização como Sede da Associação de Agricultores 
Passo Grande. Justificativa: O proprietária do local onde se encontra o prédio já realizou a 
cedência do terreno e estão dependendo somente da cedência do prédio para que 
possam realizar a instalação da Associação. APROVADO 13/02/2017.  
PEDIDO DE PROVIDÊNCIA Nº 009/17 DO VEREADOR ALEX SANDRO que seja 
realizado substituição de ponte para bueiro na localidade Cerro dos abreus, próximo a 
chácara do senhor Clovis Lanzarini. Justificativa: Devido em dias de chuva o transporte 
escolar ficar sem passagem no local e com colocação de bueiro terá uma rota alternativa 
para dias de enchentes na localidade da Varzinha. APROVADO 13/02/2017.  
PEDIDO DE INFORMAÇÃO Nº 005/17 DO VEREADOR ALEX SANDRO que informe 
quais as condições de manutenção que se encontra o trator que tem a roçadeira 
acoplada, que informe se vai retornar a atividade e quando. Justificativa: A necessidade 
do retorno do trabalho com a roçadeira é de extrema urgência, pois muitas estradas se 
encontram com alguns pontos críticos, com o mato tapando curvas e entradas de pontes, 
oferecendo risco aos condutores dos veículos. APROVADO 20/02/2017.  
PEDIDO DE PROVIDÊNCIA Nº 017/17 DO VEREADOR ALEX SANDRO que seja 
providenciado alargamento da estrada em frente a residência do Senhor Amilton 
Rodrigues de Souza, na esquina com as estradas Água Fria e Figueirinha, com colocação 
de um bueiro que dará acesso a residência. Justificativa: No local só tem passagem 
para duas motos pelo motivo da estrada estar muito estreita e com a realização de 
alargamento e colocação de bueiro melhoraria totalmente a passagem nesse trajeto que 
se encontra a mais de seis anos com esse problema. APROVADO 01/03/2017.  
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PEDIDO DE PROVIDÊNCIA Nº 021/17 DO VEREADOR ALEX SANDRO que seja 
providenciado com urgência aterro de bueiro que estão com os canos de fora na localidade 
do Cerro dos Abreu, próximo ao estabelecimento do Senhor Adriano Boa Nova. 
Justificativa: Os canos do bueiro encontra-se expostos e se o aterro não for feito com 
urgência os mesmos serão quebrados por veículos pesados que trafegam. APROVADO 
06/03/2017. 
PEDIDO DE PROVIDÊNCIA Nº 023/17 DO VEREADOR ALEX SANDRO que seja 
providenciado com urgência reforma da ponte de madeira na estrada da venda velha, 
estrada que entra ao lado da antiga Escola Municipal Santos Dumont e vai para Zona dos 
Menezes. Justificativa: A referida ponte encontra-se sem condições de trafego de 
caminhões e oferecendo riscos para os usuários de transporte escolar. APROVADO 
27/03/2017. 
PEDIDO DE PROVIDÊNCIA Nº 029/17 DO VEREADOR ALEX SANDRO que seja 
providenciado com urgência patrolamento e encascalhamento na estrada dos Pizzio com 
alargamento nos trechos necessários em especial na esquina da capela. APROVADO 
10/04/2017. 
PEDIDO DE PROVIDÊNCIA Nº 032/17 DO VEREADOR ALEX SANDRO que seja 
providenciado colocação de parada de ônibus na estrada Produção passando a casa do 
Senhor Felipe de Souza.  Justificativa: Na localidade há mais ou menos doze famílias e 
beneficiaria muito os moradores da comunidade. APROVADO 17/04/2017. 
PEDIDO DE PROVIDÊNCIA Nº 034/17 DO VEREADOR ALEX SANDRO que seja 
providenciado reforma dos banheiros da Escola Municipal Marechal da Zona dos 
Pachecos e construção de um banheiro adequado para os alunos da pré-escola. 
APROVADO 24/04/2017. 
PEDIDO DE PROVIDÊNCIA Nº 041/17 DO VEREADOR ALEX SANDRO que seja 
providenciado contratação de um técnico para detectar sinal de internet nas Escolas 
Municipais Otelo Rosa, Egídio e Marechal, pois a escola possui computadores e não tem 
internet para realização de trabalhos e demais atividades. APROVADO 22/05/2017. 
PEDIDO DE PROVIDÊNCIA Nº 047/17 DO VEREADOR ALEX SANDRO que seja 
providenciado com urgência reconstrução de bueiro na estrada da Invernada dos Abreu 
perto da residência do Senhor Jorge Gordo. APROVADO 19/06/2017. 
PEDIDO DE INFORMAÇÃO Nº 028/17 DO VEREADOR ALEX SANDRO que informe 
quais motoristas estão trabalhando no Transporte Escolar e quais estão recebendo 
gratificação por atividade de natureza especial para Motorista do Transporte Escolar. 
APROVADO 10/07/2017. 
PEDIDO DE PROVIDÊNCIA Nº 052/17 DO VEREADOR ALEX SANDRO que seja 
providenciado reconstrução de bueiro localizado na região Figueirinha, que dá acesso a 
residência do Senhor João Azambuja.  Justificativa: O Senhor João tem sérios problemas 
de saúde e quando necessita de ambulância ou outro veículo de locomoção, os mesmos 
não conseguem ter acesso a residência pela falta desse bueiro, necessitando que os 
familiares carreguem o morador no colo até o acesso ao veículo. APROVADO 07/08/2017. 
PEDIDO DE PROVIDÊNCIA Nº 053/17 ALEX SANDRO que seja providenciado 
patrolamento e encascalhamento na estrada da Invernada dos Abreu até a estrada do 
Cerro dos Abreu, passando pela residência de Olídio.  APROVADO 07/08/2017. 
INDICAÇÃO Nº 042/17 DO VEREADOR ALEX SANDRO que seja estudada a 
possibilidade de concessão de gratificação pelo exercício em escola de difícil acesso aos 
demais funcionários e secretários das escolas municipais nos mesmos moldes do 
magistério. APROVADO 21/08/2017. 
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PEDIDO DE PROVIDÊNCIA Nº 061/17 DO VEREADOR ALEX SANDRO que seja 
providenciado patrolamento e encascalhamento na travessia que entra ao lado cemitério 
dos Menezes e sai na antiga propriedade do falecido Abílio, estrada esta que dá acesso a 
seis propriedades de moradores dessa localidade. APROVADO 28/08/2017. 
PEDIDO DE PROVIDÊNCIA Nº 062/17 DO VEREADOR ALEX SANDRO que seja 
providenciado a construção de um estacionamento para veículos na Escola Municipal 
Liberato Salzano Vieira da Cunha, no outro lado da estrada, em espaço de 
aproximadamente 5m X15m, exclusivo para veículos dos Professores e demais 
funcionários da Escola. APROVADO 04/09/2017. 
PEDIDO DE PROVIDÊNCIA Nº 064/17 DO VEREADOR ALEX SANDRO que seja 
providenciado limpeza do terreno da Capela mortuária e limpeza do cemitério em geral. 
APROVADO 25/09/2017. 
PEDIDO DE INFORMAÇÃO Nº 042/17 DO VEREADOR ALEX SANDRO que informe 
quantas toneladas de lixo são recolhidas durante o mês no município e o valor mensal que 
é pago para a empresa que presta este serviço, envie também cópia do contrato com a 
empresa. APROVADO 02/10/2017. 
PEDIDO DE PROVIDÊNCIA Nº 069/17 DO VEREADOR ALEX SANDRO que seja 
providenciado colocação de parada de ônibus próximo a Escola Municipal Egídio, na 
bifurcação da estrada que dá acesso a Água Fria e Figueirinha. APROVADO 09/10/2017. 
PEDIDO DE PROVIDÊNCIA Nº 079/17 DO VEREADOR ALEX SANDRO que seja 
providenciado reforma de bueiro na estrada da Produção na localidade Cerro do cupim, 
passando a residência de Vani Lanzarini. Justificativa: Há uma erosão avançada no local 
do bueiro, oferecendo risco aos usuários desta estrada. APROVADO 23/10/2017. 
PEDIDO DE PROVIDÊNCIA Nº 087/17 DO VEREADOR ALEX SANDRO que seja 
providenciado patrolamento e encascalhamento no trecho que passa na propriedade do 
Senhor Donires Rafaelli até a residência do Senhor Valdemar Bednarek com reparos na 
ponte de madeira existente nesse trajeto. APROVADO 06/11/2017. 
PEDIDO DE PROVIDÊNCIA Nº 089/17 DO VEREADOR ALEX SANDRO que seja 
providenciado colocação de parada de ônibus na estrada da Produção, próximo a Capela 
Nossa Senhora Aparecida. Justificativa: Há aproximadamente dez famílias nesta 
localidade que necessitam deste abrigo para a espera de transporte. APROVADO 
13/11/2017. 
PEDIDO DE PROVIDÊNCIA Nº 098/17 DO VEREADOR ALEX SANDRO que seja 
providenciado patrolamento da estrada que vai do Lodi Andriotti até a ponte de ferro com 
reconstrução da ponte próximo a residência do Senhor Nicolau. APROVADO 18/12/2017. 
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VEREADOR  
DIOGO 

 
 
PEDIDO DE PROVIDÊNCIA Nº 001/17 DO VEREADOR DIOGO que seja providenciado 
com urgência a restauração da iluminação pública no centro da cidade, que hoje se 
encontra as escuras. APROVADO 06/02/2017. 
PEDIDO DE INFORMAÇÃO Nº 001/17 DO VEREADOR DIOGO que informe o que 
segue sobre o transporte dos Universitários: Qual a previsão para início do transporte; 
Qual será o valor do repasse para Associação; Quais veículos estão disponíveis para 
realizar os transportes; Se terá licitação de transporte, que informe para qual linha. 
APROVADO 06/02/2017. 
PEDIDO DE INFORMAÇÃO Nº 002/17 DO VEREADOR DIOGO que informe o que 
segue sobre a licitação de combustível: Se já ocorreu a licitação; Se há prazo para 
realizar a licitação; Se não foi feita que informe por qual motivo; Se feita, que informe qual 
a empresa ganhadora; Que informe qual o total de combustível disponível na Prefeitura. 
APROVADO 06/02/2017. 
PEDIDO DE INFORMAÇÃO Nº 004/17 DO VEREADOR DIOGO que informe com 
documentação em anexo o que segue sobre o recolhimento do lixo: Qual empresa é 
responsável pelo recolhimento do lixo; Data do vencimento do contrato; Itinerário; 
Quantas vezes por semana é recolhido o lixo. APROVADO 13/02/2017. 
PEDIDO DE PROVIDÊNCIA Nº 018/17 DO VEREADOR DIOGO que seja providenciado 
patrolamento e encascalhamento e roçadas saindo do Barão, Arroio Grande até a ponte 
de ferro, passando pela travessia que dá acesso a residência do Senhor Lodi, retornando 
pela estrada faxinal e Linha Brandão. APROVADO 01/03/2017. 
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PEDIDO DE INFORMAÇÃO Nº 009/17 DO VEREADOR DIOGO que informe se foi feito a 
compra de material de expediente para as Escolas Liberato Salzano Vieira da Cunha, 
Princesa Dona Leopoldina e Antonio Guedes Brandão, pois estas escolas se 
cadastraram para receber Verba de custeio através do Programa PDDE/ Escolas com 
menos de 50 alunos. Informe também, se o valor já está nos cofres da Prefeitura. Caso 
positivo que informe qual a previsão de aquisição dos referidos materiais (expediente e 
outros). APROVADO 06/03/2017. 
INDICAÇÃO Nº 021/17 DO VEREADOR DIOGO que seja retomada as atividades da 
Banda Municipal. APROVADO 03/04/2017. 
PEDIDO DE INFORMAÇÃO Nº 012/17 DO VEREADOR DIOGO que informe todos os 
funcionários concursados em atividade, funcionários que estão recebendo FGs, 
funcionários licenciados, de atestado e em férias, se haver funcionários remanejados e 
readaptados que informe quem, atual função e o motivo do remanejamento, informem 
também o quadro de CCs com nome e função. APROVADO 03/04/2017. 
INDICAÇÃO Nº 023/17 DO VEREADOR DIOGO que seja estudada a possibilidade junto 
a Secretaria de Educação de ser inserido no currículo escolar das escolas municipais a 
disciplina educação ambiental e agricultura, salientando a importância dessa matéria pelo 
fato de nosso Município ter 90% das suas atividades agrícolas, visando o bom 
desempenho dessa disciplina nas escolas de Municípios vizinhos que já aderiram essa 
nova disciplina de ensino. APROVADO 17/04/2017. 
INDICAÇÃO Nº 025/17 DO VEREADOR DIOGO indica ao Executivo que seja realizado 
adequação do município a nova normativa sobre o carvão vegetal conforme resolução do 
CONSEMA nº 315/16 de 16 de maio de 2016 que segue em anexo. APROVADO 
08/05/2017. 
INDICAÇÃO Nº 028/17 DO VEREADOR DIOGO que em conjunto com o Legislativo 
providencie a vinda de representantes do cartório eleitoral ao município para realizar o 
recadastramento biométrico ou providenciar algum tipo de transporte para levar os 
munícipes até o cartório eleitoral de São Jerônimo. APROVADO 22/05/2017. 
REQUERIMENTO 002/17 DO VEREADOR DIOGO requer ao Presidente nos termos do 
art. 19 da Lei Orgânica, convocação de reunião com a Empresa de transporte ACV para 
tratarem sobre assuntos pertinentes a rota realizada de Barão do Triunfo à Porto Alegre 
que teve seu roteiro alterado pelo motivo da reforma da ponte de ferro. APROVADO 
22/05/2017. 
PEDIDO DE INFORMAÇÃO Nº 021/17 DO VEREADOR DIOGO REITERAÇÃO DO 
PEDIDO DE INFORMAÇÃO Nº 012/17 DO VEREADOR DIOGO que informe todos os 
funcionários concursados em atividade, funcionários que estão recebendo FGs, 
funcionários licenciados, de atestado e em férias, se haver funcionários remanejados e 
readaptados que informe quem, atual função e o motivo do remanejamento, informem 
também o quadro de CCs, servidores contratados e estagiários atualizado com nome e 
função. APROVADO 19/06/2017. 
 PEDIDO DE INFORMAÇÃO Nº 024/17 DO VEREADOR DIOGO que informe quais 
funcionários fazem parte da Comissão do PAE, se tem algum processo em aberto, 
informe qual e envie cópia do mesmo, informe também quais critérios técnicos ou 
políticos são usados para a avaliação do processo. APROVADO 03/07/2017. 
INDICAÇÃO  Nº 038/17 DO VEREADOR DIOGO  que seja  verificado através da 
Secretaria Municipal de saúde se houve cadastramento, segundo a portaria de número 
222 de 13/07/2017 do FNS, no segundo ciclo de cadastramento de propostas de 
diligência e planos de trabalho para recursos destinados a ação e serviços da saúde, 
aquisição de equipamentos, construção, ampliação e reformas de Unidades Básicas de 
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Saúde (UBS), academia de saúde, centros de atenção psicossocial, equipamentos 
públicos no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS). Lembrando que no primeiro ciclo 
foram analisadas mais de quinze mil propostas das quais foram empenhadas cerca de 
dez mil, totalizando 2,4 bilhões em recursos, nesse segundo ciclo os recursos somam 1,6 
bilhões, tendo o prazo de 18 de agosto para o término da janela de acesso, caso ainda 
não tenha sido feito, indico que seja realizado o cadastramento dentro do prazo.  
APROVADO 07/08/2017. 
INDICAÇÃO Nº 041/17 DO VEREADOR DIOGO que seja procedido o estudo da 
possibilidade de contratação de serviços de médicos com especialização em cardiologia 
e reumatologia. JUSTIFICATIVA: Com a contratação de profissionais especializados nas 
respectivas áreas, seria possível diagnosticar e prevenir vários problemas, sobretudo, no 
caso do reumatologista, que trata as seguintes enfermidades: artrite, artrose, tendinite, 
gota, ácido úrico, bursite, osteoporose, colagenose, Hérnia de disco, espondilite, entre 
outros. Diante da quantidade de doenças que podem ser tratadas por este profissional, 
entende-se que a contratação seria de extrema importância à população baronense que 
anseia tanto pelos serviços médicos prestados nesta área da saúde. APROVADO 
21/08/2017. 
PEDIDO DE INFORMAÇÃO Nº 035/17 DO VEREADOR DIOGO que enviem cópia de 
todos os processos seletivos realizados em 2017, informando os participantes, os 
critérios usados para seleção, quem elaborou os requisitos da seleção e os participantes 
que assumiram os cargos. APROVADO 21/08/2017. 
INDICAÇÃO Nº 045/17 DO VEREADOR DIOGO que seja estudada a possibilidade de 
aquisição de ares condicionados para as escolas da rede municipal do Município. 
APROVADO 28/08/2017. 
INDICAÇÃO Nº 046/17 DO VEREADOR DIOGO INDICA REITERAÇÃO DE INDICAÇÃO 
Nº 021/17 indica ao Executivo que seja retomada as atividades da Banda Municipal. 
JUSTIFICATIVA: Reitero o presente pedido, haja vista que tal contratação não está 
vinculada ao concurso, pois o único candidato aprovado não possui diplomação em 
bacharel em música, após o concurso a Lei de criação de cargos foi alterada, passando a 
exigir licenciatura em música. APROVADO 28/08/2017. 
INDICAÇÃO Nº 047/17 DO VEREADOR DIOGO que através da Secretaria de 
Agricultura, seja buscado junto as Empresas de Reflorestamento, mudas de acácia 
negra, para plantio, sendo que estas empresas dispõe de grande quantidade de mudas 
de forma gratuita, e estão incentivando o plantio de madeira de acácia para comércio. 
JUSTIFICATIVA: Muitos municípios estão aderindo a essa parceria e tento sucesso, um 
exemplo é o município de Dois Irmãos que já recebeu ajuda de Empresas para a compra 
de mudas. APROVADO 28/08/2017. 
INDICAÇÃO Nº 050/17 DO VEREADOR DIOGO que seja estudada a possibilidade da 
criação do Programa de Refis Municipal, visando a captação de recursos para pessoas 
físicas com dívida ativa na Prefeitura Municipal, tendo a medida a finalidade de propiciar 
e incentivar a população baronense a regularização dos tributos, bem como viabilizar e 
aumentar incremento da receita tributária do município. Com a presente proposta 
buscamos atender ás determinações da LRF e, paralelamente, dar ao contribuinte que 
possui débitos em atraso com a Fazenda Municipal a possibilidade de regularizar sua 
situação, através de adoção de regime especial de parcelamento, com redução de multa 
e juros incidentes sobre os valores lançados. APROVADO 04/09/2017. 
INDICAÇÃO Nº 055/17 DO VEREADOR DIOGO que Executivo Municipal vise através de 
políticas públicas a nível estadual e federal através da Secretaria Municipal de Desporto e 
Turismo desenvolver, viabilizar e dar segmento a atividade turística em nosso município, 
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buscando parcerias públicas e privadas, sendo que temos potencial em áreas 
importantes como enoturismo, ecoturismo, turismo histórico entre outros, visando o 
desenvolvimento econômico e cultural do Município. APROVADO 25/09/2017. 
INDICAÇÃO Nº 056/17 DO VEREADOR DIOGO que estude a possibilidade de realizar 
alteração e adequação da Lei Municipal nº 117/2013 (cria normas mínimas de orientação, 
localização e operação de fornos para fabricação de carvão vegetal no município e dá 
outras providências), conforme a resolução CONSEMA nº 315 de 16/05/2016 para um 
melhor acompanhamento e desenvolvimento da atividade carvoeira em nosso município. 
APROVADO 25/09/2017. 
PEDIDO DE PROVIDÊNCIA Nº 067/17 DO VEREADOR DIOGO que seja providenciado 
manutenção das ruas de estradas de chão da sede, com construção de bueiros, 
colocação de canos e manutenção da parte de encanamentos em especial das ruas 
Teofilo Otoni, Dionis Garcia Colovini, 7 de setembro e Luiz Gonzaga Dalbem. 
APROVADO 02/10/2017. 
PEDIDO DE PROVIDÊNCIA Nº 074/17 DO VEREADOR DIOGO que seja providenciado 
com urgência construção do muro de pedras na lateral da entrada de veículos do Posto 
de saúde do centro. APROVADO 16/10/2017. 
INDICAÇÃO Nº 067/17 DO VEREADOR DIOGO que seja incluso no Calendário de 
Eventos do Município de Barão do Triunfo (Lei Municipal nº 035/2005) a comemoração do 
aniversário da Sociedade Cultural e Recreativa Cruzeiro, na data de 23 de outubro. 
APROVADO 13/11/2017. 
INDICAÇÃO Nº 071/17 DO VEREADOR DIOGO que realize publicação dos decretos e 
portaria no site oficial da prefeitura municipal, a fim de ter maior conformidade e 
atendimento a Lei complementar de transparência nº 131/2009 e a Lei de acesso a 
informação Lei 12527/2011. APROVADO 20/11/2017. 
PEDIDO DE INFORMAÇÃO Nº 049/17 DO VEREADOR DIOGO que informe quem é o 
responsável pelo almoxarifado, de que forma está sendo feita a retirada dos produtos, 
enviando cópia dos relatórios de retirada de mercadorias dos três últimos meses. 
APROVADO 20/11/2017. 
PEDIDO DE INFORMAÇÃO Nº 050/17 DO VEREADOR DIOGO que informe por qual 
motivo está parada a patrola que encontra-se na rua 7 de setembro, se for por falta de 
manutenção informe se há algum cronograma para conserto, se caso já saibam o que 
está quebrado, informe se tem previsão de conserto e de quem irá arrumar e se há 
possibilidade de retirada da mesma da rua e levada para o pátio da Secretaria de Obras 
para que seja realizado os devidos consertos. APROVADO 20/11/2017. 
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PEDIDO DE PROVIDÊNCIA Nº 004/17 DO VEREADOR ILO que seja providenciado 
patrolamento e melhorias na estrada que sai na estrada do fumo, passando pelas 
residências de Isaías, Arnor e Lebrão até a Linha Dona Amália. APROVADO 13/02/2017. 
PEDIDO DE PROVIDÊNCIA Nº 005/17 DO VEREADOR ILO que seja providenciado 
patrolamento na estrada que sai da Linha Nova, passando pelas residências de Henrique 
Gimenes, Zeca Ambos, Joaquina até a divisa com o Município de Sertão Santana. 
APROVADO 13/02/2017. 
PEDIDO DE PROVIDÊNCIA Nº 006/17 DO VEREADOR ILO que seja providenciado 
patrolamento e melhorias na estrada que sai da Produção, passando pelas residências de 
Hélio, Vilmar, Domingos até a residência do Senhor Leozé. APROVADO 13/02/2017. 
PEDIDO DE PROVIDÊNCIA Nº 010/17 DO VEREADOR ILO que seja providenciado 
patrolamento na estrada da produção, saindo de Dorli, Morrinhos até a divisa do Município 
com melhorias em todas as entradas de residências existentes nesse trajeto. APROVADO 
20/02/2017. 
PEDIDO DE PROVIDÊNCIA Nº 011/17 DO VEREADOR ILO que seja providenciado 
patrolamento na estrada que sai próximo da residência de Leozé, passando pelas 
residências de Paulo Lanzarini, André Lombardi, Dida até a residência de Osmar Moreira. 
APROVADO 20/02/2017. 
PEDIDO DE PROVIDÊNCIA Nº 014/17 DO VEREADOR ILO que seja providenciado 
patrolamento e encascalhamento na estrada que sai da Produção, passando pelo campo 
de rodeio, Alexandre até a Boca do Campo. APROVADO 01/03/2017. 
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PEDIDO DE PROVIDÊNCIA Nº 015/17 DO VEREADOR ILO que seja providenciado 
patrolamento e encascalhamento na estrada dos Marques, passando pela Capela Santa 
Terezinha e pelas residências de Juarez, Odélio, Terencio até a Linha Nova. APROVADO 
01/03/2017. 
PEDIDO DE PROVIDÊNCIA Nº 016/17 DO VEREADOR ILO que seja providenciado 
patrolamento na estrada dos Bonilha, saindo da Produção, passando pelas residências de 
Demar Lanzarini e Élio, retornando passando pelas residências de Amadeu, José 
Francisco, Alcides Pereira até o Bar do Alexandre. APROVADO 01/03/2017. 
PEDIDO DE PROVIDÊNCIA Nº 020/17 DO VEREADOR ILO que seja providenciado 
patrolamento e encascalhamento nos pontos necessários na estrada que sai da Linha 
Nova nas proximidades do Mercado Gimenes, passando pelas residências de Élio Pizzio, 
Nelso Garcia, André até as proximidades da residência de Milto Bielask. APROVADO 
06/03/2017. 
PEDIDO DE PROVIDÊNCIA Nº 024/17 DO VEREADOR ILO que seja providenciado 
patrolamento e encascalhamento saindo do centro do Município, passando pelo Arroio 
Grande, Faxinal até a divisa com o Município de Arroio dos Ratos. APROVADO 
27/03/2017. 
PEDIDO DE PROVIDÊNCIA Nº 025/17 DO VEREADOR ILO que seja providenciado 
patrolamento e encascalhamento na estrada Produção, próximo a residência de Emerson 
Lombardi, passando pelas residências de Robson, João do Niquito e Claudião, passando 
pela propriedade de Belmiro Bielavsk até a o falecido Dino, com reconstrução de um 
bueiro próximo a residência de Marino. APROVADO 27/03/2017. 
PEDIDO DE PROVIDÊNCIA Nº 027/17 DO VEREADOR ILO que seja providenciado a 
construção de um bueiro seco na estrada da Linha Dona Amália nas proximidades da 
residência do Senhor Valdenir. APROVADO 03/04/2017. 
PEDIDO DE PROVIDÊNCIA Nº 028/17 DO VEREADOR ILO que seja providenciado 
patrolamento e reconstrução de dois bueiros na localidade Cerro dos Abreu, saindo da 
residência de Gerciano, passando pela pedreira do Senhor Bino indo até estrada geral. 
APROVADO 03/04/2017. 
PEDIDO DE PROVIDÊNCIA Nº 036/17 DO VEREADOR ILO que seja providenciado 
melhorias com abertura da estrada, saindo da Produção, estrada do Fumo até a Certaja. 
APROVADO 24/04/2017. 
PEDIDO DE PROVIDÊNCIA Nº 037/17 DO VEREADOR ILO que seja providenciado 
patrolamento e encascalhamento na estrada do Mato Bier com as entradas das 
residências, saindo do posto do Nilto, passando pelas residências do Senhor Bino, Ex-
Prefeito Rui, falecido Filipe, Valdir Bonachesk até a estrada Geral do Arroio Grande. 
APROVADO 08/05/2017. 
PEDIDO DE PROVIDÊNCIA Nº 038/17 DO VEREADOR ILO que seja providenciado 
patrolamento e encascalhamento na estrada que sai das proximidades do mercado 
Gimenes, passando pelas residências de Élio balaca, Nelson Garcia, André até a Linha 
Nova. APROVADO 22/05/2017. 
PEDIDO DE PROVIDÊNCIA Nº 039/17 DO VEREADOR ILO que seja providenciado 
patrolamento e encascalhamento na estrada que sai da Linha Nova, passando pelas 
residências de Marcio Gimenes, Henrique Gimenes, Zéca Ambos, Joaquina até a divisa 
com o município de Sertão Santana. APROVADO 22/05/2017. 
PEDIDO DE PROVIDÊNCIA Nº 040/17 DO VEREADOR ILO que seja providenciado 
patrolamento e reconstrução da ponte na localidade Cerro dos Abreu, saindo da residência 
de Enio, passando pela cancha do Floriano, Claudionir, retornando pela residência de 
Osmar Lima, Pedro Lima, Airton até a estrada geral. APROVADO 22/05/2017. 
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PEDIDO DE PROVIDÊNCIA Nº 045/17 DO VEREADOR ILO que seja providenciado 
colocação de lixeira na estrada da Produção na localidade Varzinha nas proximidades do 
Bar do Gordo. APROVADO 12/06/2017. 
PEDIDO DE PROVIDÊNCIA Nº 060/17 DO VEREADOR ILO que seja providenciado 
patrolamento e encascalhamento na estrada da Linha Nova, saindo da Certaja, passando 
pela localidade Boca do Campo até a Esquina Democrática. APROVADO 21/08/2017. 
INDICAÇÃO Nº 053/17 DO VEREADOR ILO que através da Secretaria de saúde gestione 
a vinda de um médico para atendimento através do IPE.  JUSTIFICATIVA: Devido haver 
grande quantidade de contribuintes pelo IPE, principalmente funcionários municipais, 
considera-se necessário esse atendimento que facilitaria os mesmos, evitando de se 
deslocarem a outras cidades e aliviando a sobrecarga de atendimento no Posto de saúde. 
APROVADO 25/09/2017. 
PEDIDO DE INFORMAÇÃO Nº 038/17 DO VEREADOR ILO que envie cópia do contrato 
firmado com a Empresa de prestação de serviços médicos e seus aditivos, informando o 
prazo máximo que poderá vigorar o referido contrato, conforme licitação. APROVADO 
25/09/2017. 
PEDIDO DE PROVIDÊNCIA Nº 072/17 DO VEREADOR ILO que seja providenciado 
patrolamento e encascalhamento na estrada que sai da Produção, passando pelo campo 
de rodeio até a Boca do campo.  APROVADO 09/10/2017. 
PEDIDO DE PROVIDÊNCIA Nº 073/17 DO VEREADOR ILO que seja providenciado 
patrolamento na estrada dos Bonilha, saindo da Produção, passando pela residência de 
Élio, retornando passando pelas residências de Amadeu, João, José Abreu, Francisco, 
Alcides Pereira até o Bar do Alexandre. APROVADO 09/10/2017. 
PEDIDO DE INFORMAÇÃO Nº 043/17 DO VEREADOR ILO que informe onde encontra-
se o ônibus ano 2009 placa IPO 9670 e a caçamba Pac 2014 Placa IVR 9823 do 
município, informando por qual motivo os mesmos encontram-se parados e fora do 
município. APROVADO 23/10/2017. 
PEDIDO DE PROVIDÊNCIA Nº 092/17 DO VEREADOR ILO que seja providenciado 
patrolamento e encascalhamento na estrada da produção, saindo de Dorli na localidade de 
Morrinhos até a divisa do município, com melhorias em todas as entradas de residências 
existentes nesse trajeto. APROVADO 27/11/2017. 
PEDIDO DE PROVIDÊNCIA Nº 096/17 DO VEREADOR ILO   que seja providenciado 
reconstrução de um bueiro localizado na estrada da produção em varzinha, próximo a 
residência de Ilo Wildfaier Lombardi. APROVADO 11/12/2017. 
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VEREADORA  
LUCIANE 

 
PEDIDO DE PROVIDÊNCIA Nº 012/17 DA VEREADORA LUCIANE que seja 
providenciado patrolamento nas ruas do perímetro urbano, com rebaixamento de lomba e 
retirada de pedra, próximo a casa de Ademar Pagini. APROVADO 20/02/2017.  
PEDIDO DE PROVIDÊNCIA Nº 031/17 DA VEREADORA LUCIANE que seja 
providenciado patrolamento e encascalhamento nos lugares necessários, iniciando no 
pouca sombra, passando pela Certaja, Linha Nova, Linha Dona Francisca até o centro do 
Município. Justificativa: Justifica-se o referido pedido pela cobrança dos moradores da 
Linha Nova, em especial os organizadores da Festa da Igreja Luterana da localidade que 
acontecerá no próximo fim de semana. APROVADO 10/04/2017.  
PEDIDO DE PROVIDÊNCIA Nº 033/17 DA VEREADORA LUCIANE que seja 
providenciado patrolamento e encascalhamento nos lugares necessários na estrada do 
Cerro dos Abreu, iniciando no armazém do Leonildo, passando pela Costa do Rolante 
indo até a estrada dos Menezes, passando na travessa que entra no armazém do 
Rodrigo e sai na estrada Costa do Rolante. APROVADO 17/04/2017.  
PEDIDO DE PROVIDÊNCIA Nº 042/17 DA VEREADORA LUCIANE que seja finalizado o 
serviço de colocação de canos e boca de lobo ao lado da padaria do Senhor Sérgio. 
Justificativa: O proprietário do estabelecimento solicitou tal pedido devido ao mal cheiro 
causado no local pelo motivo da falta de canos e da boca de lobo. APROVADO 
05/06/2017.  
PEDIDO DE INFORMAÇÃO Nº 019/17 DA VEREADORA LUCIANE tendo ciência da 
homologação do pregão presencial nº 05 do qual restou a empresa vencedora CIEE 
contratação de estagiários, homologado no dia 05 de maio de 2017, solicita que informe a 
previsão de contratação dos referidos estagiários. APROVADO 05/06/2017.  
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INDICAÇÃO Nº 030/17 DA VEREADORA LUCIANE que seja realizado nomeação ou 
contratação de um veterinário, devido à alta demanda de serviços na área. APROVADO 
26/06/2017. 
PEDIDO DE PROVIDÊNCIA Nº 056/17 DA VEREADORA LUCIANE que seja 
solucionado o problema de dois borrachudos na estrada da localidade Linha Nova, um 
próximo à casa de Sidnei Malsolf e outro próximo a Serraria Irki, bem como, um na 
estrada da localidade Água Fria, localizado após a casa de Eliseu, com patrolamento das 
estradas vicinais dessa região. APROVADO 07/08/2017. 
PEDIDO DE PROVIDÊNCIA Nº 057/17 DA VEREADORA LUCIANE que seja 
providenciado patrolamento das estradas vicinais da localidade Invernada dos Abreu, em 
especial onde desce para a propriedade do falecido Amaro Pedroso. APROVADO 
07/08/2017. 
PEDIDO DE PROVIDÊNCIA Nº 070/17 DA VEREADORA LUCIANE que seja 
providenciado colocação de lixeira comunitária na linha Alfredo Silveira, próximo a 
residência de Andrea Moscardini Giru. APROVADO 09/10/2017. 
PEDIDO DE PROVIDÊNCIA Nº 083/17 DA VEREADORA LUCIANE que seja 
providenciado restauração e elevação da ponte que dá acesso a residência de Dilamar 
Jass na localidade Arroio grande. APROVADO 06/11/2017. 
PEDIDO DE PROVIDÊNCIA Nº 084/17 DA VEREADORA LUCIANE que seja 
providenciado desentupimento de bueiro perto da APAE, pois devido ao entupimento 
deste bueiro em dias de chuvarada a água invade a residência do Senhor Alfredo 
Vandam. APROVADO 06/11/2017. 
PEDIDO DE PROVIDÊNCIA Nº 086/17 DA VEREADORA LUCIANE que seja 
providenciado patrolamento da estrada Linha Nova, principalmente onde dá acesso a 
divisa com o município de Sertão Santana, passando pela residências de Jorge Ladvig e 
a outra passando pela residência de Belmir Bielaski. APROVADO 06/11/2017. 
INDICAÇÃO Nº 069/17 DA VEREADORA LUCIANE que seja realizado o cadastro no 
SICONV, no programa 5100020170032. JUSTIFICATIVA: Solicita-se que seja realizado 
o cadastro para a vinda de recurso para o Município para a Implantação de 
Desenvolvimento do Programa Esporte e Lazer da Cidade, sendo que o cadastro deve 
ser realizado até o dia 23 de novembro de 2017.  APROVADO 13/11/2017. 
PEDIDO DE PROVIDÊNCIA Nº 088/17 DA VEREADORA LUCIANE que seja 
providenciado patrolamento da estrada que dá acesso as residências dos Senhores José 
Bazileski e Dóca, com restauração da ponte existente no trajeto.  APROVADO 
13/11/2017. 
PEDIDO DE PROVIDÊNCIA Nº 095/17 DA VEREADORA LUCIANE que seja 
providenciado patrolamento da estrada que entra no Sergio Pagini, indo até Marcos 
Mücke. APROVADO 11/12/2017. 
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VEREADOR  
MANOEL RENATO 

 
 

PEDIDO DE PROVIDÊNCIA Nº 007/17 DO VEREADOR MANOEL RENATO que seja 
providenciado patrolamento e encascalhamento na estrada que entra ao lado da 
residência do falecido Donires, passando pela estrada figueirinha, indo até a localidade 
dos Correia, com colocação de canos na entrada que dá acesso a cachoeira do Solka. 
Justificativa: Justifica-se o pedido da colocação de canos devido aos transportes 
escolares realizarem este trajeto várias vezes durante o dia e pelo grande fluxo de 
passagem de água no local. APROVADO 13/02/2017. 
PEDIDO DE PROVIDÊNCIA Nº 008/17 DO VEREADOR MANOEL RENATO que seja 
providenciado patrolamento e abertura da estrada na localidade Água Fria com 
construção de bueiro na saída da Produção, com melhorias nas entradas de todas as 
residências existentes neste trajeto. Justificativa: Justifica-se a solicitação de construção 
de bueiro pela grande necessidade do mesmo naquele local, sendo que o Senhor Ricardo 
Machado se propôs a doar os canos necessários para construção do bueiro. APROVADO 
13/02/2017. 
PEDIDO DE PROVIDÊNCIA Nº 043/17 DO VEREADOR MANOEL RENATO que seja 
providenciado patrolamento e encascalhamento na estrada da localidade Zona dos 
Pachecos, que entra ao lado do bar do Senhor Jair, indo até a residência do Senhor 
Diona, retornando na estrada principal indo em direção ao Gramal até a localidade 
Picadão, realizando melhorias em todas as entradas de residências existentes nesse 
trajeto. APROVADO 05/06/2017. 
PEDIDO DE PROVIDÊNCIA Nº 048/17 DO VEREADOR MANOEL RENATO que seja 
providenciado patrolamento e encascalhamento na estrada que entra na residência do 
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Senhor Renato Silva, passando pela residência dos Senhores Alonso, Ubirajara vulgo Bira 
e Senhor Lacerda, retornando até a entrada da Palmeira. APROVADO 03/07/2017. 
PEDIDO DE PROVIDÊNCIA Nº 049/17 DO VEREADOR MANOEL RENATO que seja 
providenciado patrolamento e encascalhamento com alargamento da estrada que entra na 
frente do bar do Darla até a estrada principal do Gramal, com melhorias em todas as 
entradas de residências existentes nesse trajeto. APROVADO 03/07/2017. 
PEDIDO DE PROVIDÊNCIA Nº 065/17 DO VEREADOR MANOEL RENATO que seja 
providenciado colocação de rampa de acesso e corrimão na escadaria de entrada do ESF 
Alceu Wamosy na Zona dos Pachecos. APROVADO 25/09/2017. 
PEDIDO DE PROVIDÊNCIA Nº 076/17 DO VEREADOR MANOEL RENATO que seja 
providenciado construção de ponte na localidade Invernada dos Abreu que dá acesso a 
residência do Senhor Ricardo, conhecido como Ricardão. APROVADO 23/10/2017. 
PEDIDO DE PROVIDÊNCIA Nº 078/17 DO VEREADOR MANOEL RENATO que seja 
providenciado mudança de trajeto na estrada da localidade zona dos Pacheco que passa 
em frente da residência do Senhor Vilson vulgo Caxias. Justificativa: O trajeto hoje 
existente passa muito próximo a residência deste morador e com a devida mudança 
evitaria a passagem de veículos em uma curva perigosa e em lomba forte que em dias de 
chuva se torna difícil o acesso devido ao barro e valos. APROVADO 23/10/2017. 
INDICAÇÃO Nº 065/17 DO VEREADOR MANOEL RENATO que seja realizado a compra 
de um aparelho de raio x odontológico para uso nas unidades de saúde do município. 
JUSTIFICATIVA: Justifica-se tal pedido pela importância do mesmo para melhoria no 
atendimento das profissionais dessa área que muitas vezes necessitam desse aparelho 
para realizar o devido atendimento, sendo que seria um meio de atendimento gratuito, 
evitando gastos aos munícipes. APROVADO 06/11/2017. 
PEDIDO DE PROVIDÊNCIA Nº 082/17 DO VEREADOR MANOEL RENATO que seja 
providenciado colocação de parada de ônibus na estrada da Palmeira, próximo a 
residência do Senhor Renato Silva da Silva.  Justificativa: Há aproximadamente dez 
famílias nesta localidade que necessitam deste abrigo para a espera de transporte 
intermunicipal e transporte escolar. APROVADO 06/11/2017. 
INDICAÇÃO Nº 068/17 DO VEREADOR MANOEL RENATO que seja realizado cedência 
de uma plantadeira e uma colheitadeira de milho para a Associação Comunitária Nossa 
Senhora Aparecida. JUSTIFICATIVA: Sabe-se que a Prefeitura recebeu uma quantia 
desses equipamentos agrícolas, e uma das melhores formas de beneficiar os munícipes 
seria realizando a cedência dos mesmos paras as Associações municipais para prestar 
serviços aos agricultores que necessitam destes equipamentos. APROVADO 13/11/2017. 

 
 

 
 

09 PEDIDOS DE PROVIDÊNCIAS 
02 INDICAÇÕES 

 
 
 
 
 
 
 



Câmara Municipal de Barão do Triunfo 

    
         

 

Resumo/2017                                                                                                       33 
 

 

 

 

VEREADOR  
MATEUS 

 
INDICAÇÃO Nº 003/17 DO VEREADOR MATEUS que o executivo municipal tome 
providencias quanto ao cemitério do centro do município, se possível for o 
municipalizando, buscando a regularização, organização e construção de melhorias, 
entre elas construção de muros ou cercas, iluminação, construção de sanitários, poda ou 
remoção do plátano nele localizado, entre outras providencias necessárias. Justificativa: 
É de conhecimento de todos,a precária situação deste cemitério.    Porem a partir da 
municipalização deste espaço seria possível realizar cobrança de taxas, cujos montantes 
poderiam ser empregados nessas obras tão necessárias. Em municípios vizinhos que já 
tomaram esta providencia constata-se uma arrecadação de até R$ 20.000,00 em um ano. 
Também se mostra necessária a imediata tomada de providencias devido ao pouco 
espaço restante no local, sendo necessária a implantação de gavetas fúnebres, o que 
poderia ser mais uma fonte de recursos para o município, seja por construção e venda 
própria ou através de parcerias. Não menos importante essa providencia se mostra de 
grande urgência, devido a saúde pública, pois o mesmo encontra-se repleto de vasos de 
flor acumulando água, além de várias covas abertas e várias sepulturas abandonadas 
acumulando lixo. Salienta-se que atualmente o cemitério em questão abriga em torno de 
800 sepulturas, sendo que no momento a municipalidade, nem nenhuma outra entidade, 
não possuem nenhum registro ou controle sobre o espaço. Sugere-se ainda a criação de 
um grupo de trabalho na Prefeitura visando esta iniciativa. Segue em anexo 
documentação utilizada pelo município de Mariana Pimentel que desde 2005 tem seu 
cemitério central municipalizado. APROVADO 06/02/2017. 
INDICAÇÃO Nº 007/17 DO VEREADOR MATEUS que seja providenciado com a maior 
brevidade possível, de preferência antes do início das aulas, a instalação de sinalização 
viária vertical indicando a existência de escola em todas as instituições de ensino do 
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município (escolas municipais, escola estadual e APAE); indica ainda que seja construída 
uma lombada em frente a Escola Estadual de Ensino Médio José Joaquim de Andrade. 
Justificativa: Iniciando o período letivo torna-se preocupante a falta de sinalização viária 
junto as escolas, tanto as municipais, a estadual quanto na APAE, o que pode ocasionar 
acidentes com os alunos, principalmente em locais onde os ônibus não contam com pátio 
onde os estudantes possam embarcar e desembarcar com segurança. O ideal seria a 
construção de lombadas em frente a todas as instituições porem a legislação de transito 
proíbe a construção destes dispositivos em locais sem pavimentação, o que torna esta 
construção possível somente em frente à escola Estadual. Segue em anexo a Resolução 
Contran 600 que regulamenta a instalação destes dispositivos. APROVADO 13/02/2017. 
PEDIDO DE PROVIDÊNCIA Nº 013/17 DO VEREADOR MATEUS que seja 
providenciado colocação de paradas de ônibus nos seguintes locais: Na Zona dos 
Pachecos, na estrada que da acesso a casa do Ex-Vereador Fernando; Na Boca do 
Campo, próximo ao Sr. Jorge na entrada da estrada dos Mileski; Na Varzinha, próximo ao 
Sr. Edinho, na estrada do Campo de Rodeios. APROVADO 20/02/2017. 
INDICAÇÃO Nº 010/17 DO VEREADOR MATEUS que seja instalada rede trifásica na 
Escola Dão Pedro II, solicita-se também, que se sejam revistadas todas as instalações 
das demais Escolas municipais a fim de realizar mudanças necessárias na instalações 
elétricas. JUSTIFICATIVA: Existe a necessidade de revisão devido a vários 
equipamentos já terem estragado em virtude das oscilações de energia. APROVADO 
13/03/2017. 
INDICAÇÃO Nº 016/17 DO VEREADOR MATEUS que seja estuda a possibilidade de 
cedência de um funcionário ou um estagiário para a Policia Civil do município. 
APROVADO 27/03/2017. 
PEDIDO DE INFORMAÇÃO Nº 011/17 DO VEREADOR MATEUS que informe qual a 
situação da camionete Toro, objeto de emenda do deputado federal Jeronimo Goergen. 
Que informe o por que ainda não está sendo utilizada pela Secretaria da Saúde, 
secretaria para a qual o veículo foi adquirido. APROVADO 27/03/2017. 
INDICAÇÃO Nº 019/17 DO VEREADOR MATEUS que sejam realizados os seguintes 
serviços na Praça Municipal: Revisão elétrica, com troca de lâmpadas queimadas e 
colocação de mais pontos de iluminação; Colocação de mais lixeiras; Colocação de mais 
bancos; Disponibilização de internet Wifi; Reparo nos brinquedos da praça infantil. 
JUSTIFICATIVA: Nossa praça é um espaço muito amplo com muitas potencialidades, 
porém carece de maiores investimentos, tornando-a mais agradável, segura e acolhedora 
para os visitantes e para a comunidade, transformando-a em um ponto de encontro para 
todos. Uma sugestão é que se busque parcerias com empresas para realização destas 
melhorias, como no caso de disponibilização de espaço publicitário no mobiliário urbano 
(bancos e lixeiras). Também pode-se buscar parceria na questão do sinal wifi, junto a 
empresa provedoras de sinal de internet que podem oferecer o serviço como forma de 
marketing. APROVADO 03/04/2017. 
INDICAÇÃO Nº 020/17 DO VEREADOR MATEUS que seja buscado junto ao governo do 
Estado ou que seja realizada contratação de empresa visando o uso de maquinário 
pesado, escavadeira hidráulica e trator de esteira para realização de melhorias nas 
estradas Linha Dona Francisca e Linha Dona Amália, como por exemplo alargamentos, 
encascalhamento e demais serviços necessários. JUSTIFICATIVA: Com o avanço das 
obras de asfaltamento em Sertão Santana, esse se tornara o acesso para nosso 
município mais viável, pois ao invés de percorrermos 40 km de estrada chão iremos 
percorrer menos de 20 km. Porém existem pontos precários nessas estradas, dificultando 
o transito, onde com o uso desse tipo de maquinário tornara a viagem até nosso 



Câmara Municipal de Barão do Triunfo 

    
         

 

Resumo/2017                                                                                                       35 
 

 

 

 

município mais fácil tanto para carros quanto para caminhões e ônibus. Salienta-se ainda 
o serviço já realizado em parceria entre os municípios de Barão e Sertão na estrada da 
divisa que já trouxe diversas melhorias para esta via. APROVADO 03/04/2017. 
PEDIDO DE INFORMAÇÃO Nº 013/17 DO VEREADOR MATEUS que informe a 
situação dos terrenos da quadra onde está situado o ginásio de esportes.  Justificativa: 
Existe dúvidas quanto a posse desses terrenos, em especial ao localizado na esquina da 
Rua Pastor Jovelino e Nestor Briddi, sendo um espaço muito amplo que poderia ser 
usado pelo Município. APROVADO 10/04/2017. 
INDICAÇÃO Nº 022/17 DO VEREADOR MATEUS que seja tomada providências para 
que seja estendida a rede de baixa tensão e posteriormente sejam instaladas lâmpadas 
para iluminação pública na Avenida Tassinare Cesari a partir da Secretária da Educação 
até o final da via, solicito ainda a manutenção em todas as lâmpadas. JUSTIFICATIVA: 
Preocupa o fato da escuridão na via onde hoje estão guardados os ônibus da Prefeitura, 
destaca ainda a existência de várias residências e comércios nas proximidades. 
APROVADO 17/04/2017. 
INDICAÇÃO Nº 024/17 DO VEREADOR MATEUS que estude a possibilidade de instituir 
o Programa de Prorrogação da Licença Maternidade e à Adotante no âmbito da 
Administração Municipal, sendo que, para fins de colaboração, segue minuta de projeto 
de lei em anexo. JUSTIFICATIVA:  A presente indicação visa que o Executivo estude a 
possibilidade de estender às servidoras públicas municipais ocupantes de cargos, 
funções e empregos públicos da Administração Pública Municipal, o benefício da 
prorrogação da licença maternidade, de 120 para 180 dias, conforme disposto na Lei 
Federal nº 11.770/2008, que em seu Art. 2º, assim dispõe: Art. 2º É a administração 
pública, direta, indireta e fundacional, autorizada a instituir programa que garanta 
prorrogação da licença maternidade para suas servidoras, nos termos do que prevê o art. 
1º desta Lei. Logo, a disposição do art. 2º, da Lei Federal nº 11.770/08 não é auto-
aplicável, e está condicionada à edição de ato regulamentar pelo ente administrativo a 
que se encontrarem vinculadas as servidoras públicas. Com essa disposição legal, o 
Poder Executivo Municipal está autorizado a instituir programa que garanta a prorrogação 
da licença à gestante, desde que custeie o pagamento da remuneração integral durante a 
prorrogação da referida licença. Portanto, de uma interpretação literal da referida lei, 
torna-se imprescindível a edição de lei municipal para prorrogação do benefício de 
licença maternidade às servidoras públicas gestantes do Município de Barão do Triunfo, 
pois do contrário, tem-se o mesmo que negar por via transversa o direito à licença 
maternidade, constitucionalmente previsto, nos moldes pretendidos pela saúde pública no 
País – aleitamento materno exclusivo até os 6 (seis) meses de idade do bebê. Trata o 
caso, portanto, de repercussão geral, uma vez que, a edição de lei municipal nesse 
sentido ultrapassa interesses subjetivos, e atinge, portanto, interesse da coletividade 
como um todo, com forte apelo constitucional, pois é, ou ao menos deve ser, do interesse 
do gestor e de toda comunidade, o desenvolvimento de cidadãos saudáveis e 
inteligentes, que assim serão caso seja respeitado à mãe e ao bebê a possibilidade do 
exclusivo aleitamento materno pelo tempo mínimo de 06 meses, consoante prescrição 
médica nacional, cujo fato é notório. Assim, pretende-se que seja estudada tal 
possibilidade a fim de estender a licença maternidade e à adotante por mais 60 dias, 
totalizando 180 dias. APROVADO 24/04/2017. 
PEDIDO DE INFORMAÇÃO Nº 017/17 DO VEREADOR MATEUS que enviem cópia do 
contrato ou convênio da Prefeitura com a Paróquia referente ao terreno onde está situado 
a Secretária de Obras.  APROVADO 08/05/2017. 
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INDICAÇÃO Nº 029/17 DO VEREADOR MATEUS que entre em contato com o corpo de 
bombeiros de Guaíba a fim de solicitar o apoio do mesmo para que sejam tomadas as 
providencias necessárias na arvore de plátano localizada no cemitério, seja em uma poda 
ou na retirada da mesma. JUSTIFICATIVA: No ano de 2012 essa corporação iniciou 
esse serviço retirando diversos galhos que apresentavam risco, porem com o 
acontecimento da tragédia da boate Kiss em Santa Maria e consequentemente as 
alterações na legislação de incêndio, houve um aumento na demanda da instituição onde 
não foi possível concluir esse serviço. Sabe-se que este é um serviço que deverá ser 
realizado no outono, após a queda das folhas, porem quanto antes a municipalidade 
iniciar as tratativas maior a chance de resolver esse grave problema que causa diversos 
transtornos e riscos as pessoas que frequentam o cemitério, além do risco dos danos 
patrimoniais. APROVADO 22/05/2017. 
PEDIDO DE INFORMAÇÃO Nº 018/17 DO VEREADOR MATEUS que informe como 
está o processo para a prefeitura voltar a encaminhar a confecção de Carteiras de 
Identidade (RG), se será realizado convênio com o governo do Estado e quem será o 
funcionário designado para a função. Justificativa: Várias pessoas da comunidade tem 
procurado o serviço de confecção do RG e com a falta do serviço no município se veem 
obrigadas a viajar para outras cidades para fazê-lo, porem sabe-se que outros municípios 
tem realizado convênio com a Secretaria Estadual de Segurança para retomar o serviço. 
APROVADO 05/06/2017. 
PEDIDO DE INFORMAÇÃO Nº 020/17 DO VEREADOR MATEUS que informe quem 
está realizando o pagamento das despesas de água e luz do prédio onde está localizada 
a secretaria de obras, caso seja a Prefeitura que enviem comprovantes. APROVADO 
12/06/2017. 
INDICAÇÃO Nº 031/17 DO VEREADOR MATEUS que seja incorporado ao calendário de 
Eventos do Município a Festa de aniversário da Sociedade Cultural e Recreativa 
Cruzeiro, o dia é 23 de outubro ou final de semana mais próximo. APROVADO 
03/07/2017. 
INDICAÇÃO Nº 034/17 DO VEREADOR MATEUS que conceda um dia de ausência 
justificada para cada servidor público municipal, sem prejuízo da remuneração, para 
a realização do cadastramento biométrico que todos os eleitores de Barão do Triunfo 
devem obrigatoriamente realizar no Cartório Eleitoral do Município de São Jerônimo, 
entre os dias 12/06 a 16/08/2017. JUSTIFICATIVA:  O Art. 48 do Código Eleitoral diz que 
o trabalhador tem direito até dois dias de folga para o alistamento eleitoral obrigatório e a 
revisão tem a mesma natureza. Por isso, o eleitor também possui esse direito a folga para 
fazer o cadastramento biométrico. Assim, indica ao Executivo que seja concedido um dia de 
folga para cada servidor, possibilitando que todos cumpram com essa obrigatoriedade, sob 
pena de terem o título de eleitor cancelado. APROVADO 03/07/2017. 
MOÇÃO DE APELO Nº 005/2017 DO VEREADOR MATEUS   com base no Art. 138, do 
Regimento Interno, propõe que Câmara Municipal encaminhe a presente 
MANIFESTAÇÃO DE APELO para que seja reaberto aos Domingos o caixa 
eletrônico da Agencia do BANRISUL, instalada no Município de Barão do 
Triunfo/RS, a ser enviada ao Ilustríssimo Presidente Luiz Gonzaga Veras Mota.  
Justifica-se a presente moção, devida a importância da abertura do caixa eletrônico nos 
Domingos, posto que muitas pessoas, inclusive visitantes de outros municípios, 
necessitam fazer retiradas de dinheiro para despesas eventuais e ficam desamparadas 
neste dia. APROVADO 03/07/2017. 
INDICAÇÃO Nº 037/17 DO VEREADOR MATEUS que seja realizada a descrição 
detalhada nos empenhos de diárias, no campo “Histórico”, contendo, especialmente, o 
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município de destino e o motivo da viagem. JUSTIFICATIVA: A descrição do empenho 
feita pelo Executivo, no que se refere a diárias, é de forma sucinta, não tendo como saber 
o motivo da viagem, nem o local de destino, o que inviabiliza a fiscalização pelo Poder 
Legislativo e pela própria população através do Portal da Transparência, sugere-se que o 
Executivo use o mesmo modelo que o Legislativo conforme segue em anexo. 
APROVADO 10/07/2017. 
PEDIDO DE INFORMAÇÃO Nº 029/17 DO VEREADOR MATEUS que informe quais 
critérios a Prefeitura está usando para selecionar operadores para trabalhar nos sábados. 
APROVADO 17/07/2017. 
PEDIDO DE INFORMAÇÃO Nº 031/17 DO VEREADOR MATEUS que enviem cópia do 
diário de bordo de janeiro até o dia de hoje dos seguintes veículos: Caminhão PAC, 
Caçamba Ford antiga, Fiat Toro, Fiesta da Secretaria da Fazenda e Van da Secretaria de 
Agricultura. APROVADO 07/08/2017. 
INDICAÇÃO Nº 039/17 DO VEREADOR MATEUS que o Executivo Municipal crie 
Legislação incentivando o emplacamento de veículos na cidade de Barão do Triunfo, 
sugerindo que através desta Lei o município indenizaria os proprietários de veículos, 
caminhões, motos, ônibus e afins no valor da confecção da placa, conforme segue 
modelo de Lei do município de General Câmara que segue em anexo.  JUSTIFICATIVA: 
Essa legislação já existe em diversos municípios, como por exemplo no município de 
General Câmara, onde o Prefeito que assumiu esse ano implantou a referida lei nesse 
ano, e até o mês de julho já contabiliza um total de 200 veículos transferidos para sua 
cidade, calculando um retorno de mais de R$ 40.000,00 adicionais, somente neste ano. 
Se trata de um investimento relativamente baixo, porem com um retorno por longo prazo. 
APROVADO 14/08/2017. 
INDICAÇÃO Nº 040/17 DO VEREADOR MATEUS que proceda a colocação de placas 
indicativas que estão armazenadas no galpão da Prefeitura, dando seguimento ao projeto 
de sinalização iniciado no ano de 2012, solicita-se ainda que sejam adquiridas novas 
placas para repor as que foram retiradas nas estradas que dão acesso a nosso 
município. APROVADO 14/08/2017. 
PEDIDO DE INFORMAÇÃO Nº 034/17 DO VEREADOR MATEUS que encaminhem toda 
documentação referente ao PAE do concurso, cópia das atas das reuniões, depoimentos 
e documentos juntados ao processo, informando as pessoas que participaram das 
reuniões, solicitando também cópia de todos os documentos recebidos e enviados a 
justiça. APROVADO 14/08/2017. 
INDICAÇÃO Nº 044/17 DO VEREADOR MATEUS que seja contratada Empresa para a 
realização de análise visando a concessão de pagamento de insalubridade e 
periculosidade para os cargos novos e aos que queiram reconsideração. APROVADO 
21/08/2017. 
PEDIDO DE INFORMAÇÃO Nº 036/17 DO VEREADOR MATEUS que informe a 
situação do seguro dos veículos da Prefeitura e veículos contratados, se houver veículos 
sem seguro, informe o motivo. APROVADO 21/08/2017. 
INDICAÇÃO Nº 062/17 DO VEREADOR MATEUS que seja implantado um ecoponto 
afim de receber pneus, lâmpadas, pilhas, aparelhos eletrônicos, vidros e demais objetos 
para descarte. APROVADO 09/10/2017. 
INDICAÇÃO Nº 064/17 DO VEREADOR MATEUS que seja construído uma parada de 
ônibus em frente ao Posto de saúde para abrigar as pessoas que aguardam o transporte 
intermunicipal. APROVADO 16/10/2017. 
REQUERIMENTO 006/17 DO VEREADOR MATEUS requer ao Presidente nos termos do 
art. 19 da Lei Orgânica, que a Câmara organize, Sessão Solene em Homenagem aos 
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125º Anos da Sociedade Cultural e Recreativa Cruzeiro, na data de 23 de outubro de 
2017. REJEITADO 16/10/2017. 
PEDIDO DE INFORMAÇÃO Nº 046/17 DO VEREADOR MATEUS que informe se consta 
no currículo escolar municipal o estudo da história do município. APROVADO 
23/10/2017. 
PEDIDO DE INFORMAÇÃO Nº 047/17 DO VEREADOR MATEUS que informe o motivo 
da falta de transporte na linha da escola Antônio Guedes Brandão nos dias 23 a 27 de 
outubro e se esses dias serão descontados no pagamento do transporte. APROVADO 
06/11/2017. 
PEDIDO DE INFORMAÇÃO Nº 048/17 DO VEREADOR MATEUS que informe a 
situação da academia de saúde e se existe alguma previsão para o início das atividades. 
APROVADO 06/11/2017. 
REQUERIMENTO 007/17 DO VEREADOR MATEUS que a Câmara encaminhe ofício 
solicitando a construção de acessibilidade no prédio da Escola Estadual de Ensino Médio 
José Joaquim de Andrade. APROVADO 20/11/2017. 
INDICAÇÃO Nº 070/17 DO VEREADOR MATEUS que seja realizado o cadastro no 
programa Cartão Reforma do Governo Federal a fim de que os munícipes possam 
receber o benefício visando reformarem suas residências trazendo melhor qualidade de 
vida a população e aquecendo a economia local. APROVADO 20/11/2017. 
PEDIDO DE PROVIDÊNCIA Nº 091/17 DO VEREADOR MATEUS que seja 
providenciado construção de rampa de acesso na entrada da Prefeitura, bem como nas 
demais repartições públicas. APROVADO 20/11/2017. 
PEDIDO DE PROVIDÊNCIA Nº 093/17 DO VEREADOR MATEUS que seja 
providenciado a construção do passeio (calçada) junto a Prefeitura na rua Conego José 
Wiest, providencie também a reconstrução do muro da cerca próximo a calçada. 
APROVADO 27/11/2017. 
PEDIDO DE PROVIDÊNCIA Nº 094/17 DO VEREADOR MATEUS que seja 
providenciado construção de abrigo para o gerador do posto de saúde. APROVADO 
04/12/2017. 
INDICAÇÃO Nº 073/17 DO VEREADOR MATEUS que estude a possibilidade de 
encaminhamento de projeto de lei dispondo sobre a proteção e preservação do 
patrimônio natural e cultural do Município de Barão do Triunfo, sendo que, para fins de 
colaboração, segue minuta anexa. JUSTIFICATIVA: A presente indicação visa que o 
Executivo estude a possibilidade de encaminhamento de projeto de lei, para o fim de 
regulamentar a proteção e preservação do patrimônio natural e cultural do Município de 
Barão do Triunfo. Como é sabido de todos, o Município de Barão do Triunfo não possui 
norma que discipline o tombamento e a preservação do seu patrimônio natural e cultural, 
o que também impede o recebimento de recursos para restauração e recuperação de 
bens de alta relevância histórica. Sabe-se, também, que a Secretária de Educação e 
Cultura tem interesse no assunto, com o intuito de preservar o patrimônio cultural e 
histórico do Município, inclusive, com a busca de recursos estaduais e federais, sendo 
imprescindível a existência de legislação municipal para tal. APROVADO 18/12/2017. 
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INDICAÇÃO Nº 001/17 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 06/02/2017. 
PEDIDO DE PROVIDÊNCIA Nº 003/17 DO VEREADOR NERCIO que seja providenciado 
patrolamento e encascalhamento iniciando na estrada que passa pela propriedade do 
Senhor Noti, passando pelo Passo Grande, Invernada dos Abreu até a divisa do 
Município. APROVADO 06/02/2017. 
INDICAÇÃO Nº 008/17 DO VEREADOR NERCIO que realizem contrato emergencial de 
transporte escolar para que os alunos não sejam prejudicados no início do ano letivo. 
APROVADO 01/03/2017. 
INDICAÇÃO Nº 012/17 DOS VEREADORES NERCIO que seja elaborado Projeto de Lei 
promovendo a concessão de revisão geral anual dos servidores do município de Barão 
do Triunfo, já que a data base é o mês de março de cada ano. APROVADO 13/03/2017. 
PEDIDO DE INFORMAÇÃO Nº 010/17 DO VEREADOR NERCIO que informe como está 
o andamento do processo de APP de terrenos do perímetro urbano com escritura pública, 
registrado e com o IPTU em dia, onde os proprietários estão sem poder construir ou 
vender os terrenos, informe se há previsão para ser feita uma nova demarcação da área 
de preservação permanente nos terrenos com escrituras e pagamentos de IPTU. 
APROVADO 13/03/2017. 
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INDICAÇÃO Nº 013/17 DO VEREADOR NERCIO que seja estudada a possibilidade de 
ceder transporte para a Associação da Melhor Idade Baronense. APROVADO 
27/03/2017. 
INDICAÇÃO Nº 017/17 DO VEREADOR NERCIO que seja estuda a possibilidade de 
realizar a cedência de um monitor para APAE. APROVADO 03/04/2017. 
PEDIDO DE PROVIDÊNCIA Nº 035/17 DO VEREADOR NERCIO que seja providenciado 
patrolamento, encascalhamento e alargamento da estrada iniciando na Zona dos 
Menezes, passando pelo falecido Getúlio saindo no Senhor Damásio na Costa do arroio 
dos cachorros, realizando melhorias nas entradas das residências existentes nesse 
trajeto. APROVADO 24/04/2017. 
INDICAÇÃO Nº 027/17 DO VEREADOR NERCIO que seja realizado regularização dos 
terrenos das escolas municipais que ainda encontram-se sem a devida regularização.  
APROVADO 15/05/2017. 
PEDIDO DE PROVIDÊNCIA Nº 046/17 DO VEREADOR NERCIO que seja providenciado 
construção de uma ponte que dá acesso a residência de Vanessa Prado. APROVADO 
12/06/2017. 
PEDIDO DE PROVIDÊNCIA Nº 050/17 NERCIO que seja providenciado patrolamento e 
encascalhamento com alargamento da estrada na localidade Estrada do Fumo, iniciando 
no Clube de mães até o Bar do Gordo.  APROVADO 03/07/2017. 
INDICAÇÃO Nº 043/17 DO VEREADOR NERCIO que seja realizado levantamento de 
custo para conclusão da obra do 2º piso da Secretaria de Agricultura. JUSTIFICATIVA: 
No ano de 2014 foi realizado a devolução do duodécimo da Câmara Municipal para a 
Prefeitura para que fosse concluído o término da obra, porém isso não aconteceu, 
solicita-se tal levantamento para verificar as condições atuais de conclusão da obra. 
APROVADO 21/08/2017. 
INDICAÇÃO Nº 048/17 DO VEREADOR NERCIO que seja estudada a possibilidade de 
colocar monitores na escolas municipais. APROVADO 04/09/2017. 
PEDIDO DE PROVIDÊNCIA Nº 063/17 DO VEREADOR NERCIO que seja providenciado 
patrolamento e encascalhamento na estrada dos Pizzio, desde a gruta até a Produção, 
com melhorias em todas as entradas de residências existentes nesse trajeto. 
APROVADO 04/09/2017. 
PEDIDO DE INFORMAÇÃO Nº 040/17 DO VEREADOR NERCIO, considerando a 
comunicação recebida do TCE/RS, através do Oficio DG nº 8353/2017, 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 
008221-02.00/13-2, no prazo concedido? Após o prazo concedido pelo TCE/RS, por 
ventura, foi instaurado expediente administrativo, para fins de cumprimento da decisão do 
TCE/RS? Em caso de negativo no questionamento anterior, o Executivo pretende 
instaurar algum procedimento em virtude da negativa de registro da Portaria nº 
160/2013? Quais as providências o Executivo pretende adotar em relação ao assunto, 
visto que o RPPS está sofrendo prejuízo pelo pagamento indevido da aposentaria a 
servidora que, segundo o TCE/RS, não teria complementado o tempo necessário para a 
inativação? JUSTIFICATIVA: O Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do SUL, 
nos autos do Processo de Inativação nº 008221-02.00/13-2, negou registro a Portaria nº 
160/2013, que concedeu a aposentadoria por idade a Sra. Maria da Graça da 
Conceição, em virtude do que, devido a ineficácia, determinou ao Executivo Municipal 
que desconstituísse o ato de aposentadoria. Ocorre que, conforme informado no Oficio nº 
8353/2017, houve o transcurso do prazo regimental sem que comprovadas as 
providências citadas, motivo pelo qual, foi sustada a execução dos atos impugnados, 
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comunicando esta Casa Legislativa. Desta forma, se faz necessária as informações 
necessárias para que sejam tomadas as medidas cabíveis. APROVADO 25/09/2017. 
PEDIDO DE PROVIDÊNCIA Nº 068/17 DO VEREADOR NERCIO que seja providenciado 
patrolamento da estrada dos Ambos até a Estrada do Fumo, retornando entrando perto 
da residência de Miguel indo até a propriedade do falecido José do Paco, retornando 
saindo na residência de Lebrão. APROVADO 09/10/2017. 
PEDIDO DE PROVIDÊNCIA Nº 071/17 DO VEREADOR NERCIO que seja providenciado 
recolhimento da imensidade de lixo que encontra-se ao redor e na lixeira da Linha Dona 
Amália, próxima a residência do Lebrão, bem como providencie colocação de placa 
advertindo o deposito de lixo apenas embalado.  APROVADO 09/10/2017. 
PEDIDO DE PROVIDÊNCIA Nº 075/17 DO VEREADOR NERCIO que seja providenciado 
abertura de estrada que dá acesso a casa de Everton Gelinski, bem como construção de 
uma ponte próximo a residência de Ilton Trapp mais conhecido como “Gato”. 
APROVADO 16/10/2017. 
PEDIDO DE PROVIDÊNCIA Nº 080/17 DO VEREADOR NERCIO que seja providenciado 
construção de bueiro na localidade Zona dos Marques perto da propriedade do Senhor 
Zé Luiz.  Justificativa: Os moradores já realizaram a compra dos canos, falta somente 
realizar o serviço de construção do bueiro. APROVADO 06/11/2017. 
PEDIDO DE PROVIDÊNCIA Nº 081/17 DO VEREADOR NERCIO que seja providenciado 
aterro e reconstrução de bueiro perto da residência do falecido Celomar Marques na 
localidade Mato Bier. APROVADO 06/11/2017. 
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INDICAÇÃO Nº 005/17 DO VEREADOR RODRIGO que seja estudada a possibilidade de 
colocação de iluminação pública iniciando na Certaja até o fim da vila onde era o antigo 
Mercado Tejada. APROVADO 13/02/2017.  
INDICAÇÃO Nº 006/17 DO VEREADOR RODRIGO que seja estudada a possibilidade de 
colocação de água da Corsan na localidade da Certaja até o fim da vila onde era o antigo 
Mercado Tejada. Justificativa:  Poderia ser 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. Endereço para entrega do 
ofício: Av. Borges de Medeiros, nº 1501 – Bairro Praia de Belas – Porto Alegre. 
APROVADO 13/02/2017.  
PEDIDO DE INFORMAÇÃO Nº 006/17 DO VEREADOR RODRIGO que informe como se 
encontra a situação da prestação de contas da área da saúde e da educação da 
administração anterior. APROVADO 20/02/2017.  
PEDIDO DE INFORMAÇÃO Nº 007/17 DO VEREADOR RODRIGO que informe quais os 
planos do Executivo para colocar em dia o FAPS, se há intenção de parcelamento ou 
alguma outra forma de quitação do débito. APROVADO 01/03/2017. 
PEDIDO DE PROVIDÊNCIA Nº 022/17 DO VEREADOR RODRIGO que seja 
providenciado patrolamento e encascalhamento iniciando na Linha Brandão passando pela 
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residência de Jairo Tassinari, Vilmar Bedum indo até a chácara da Nida na localidade 
Cerro da Data. APROVADO 13/03/2017. 
INDICAÇÃO Nº 014/17 DO VEREADOR RODRIGO que seja feito cadastro do município 
no SICONV Ministério da Educação, programa nº 2629120170003, sendo que o cadastro 
deve ser feito até o dia 31/03/17. APROVADO 27/03/2017. 
INDICAÇÃO Nº 015/17 DO VEREADOR RODRIGO que seja feito cadastro do município 
no SICONV Ministério do Turismo, programa nº 5400020170004, sendo que o cadastro 
deve ser feito até o dia 31/03/17. APROVADO 27/03/2017. 
PEDIDO DE PROVIDÊNCIA Nº 026/17 DO VEREADOR RODRIGO que seja 
providenciado patrolamento e encascalhamento saindo do centro do Município até a ponte 
de ferro, divisa com o Município de Mariana Pimentel, com reparo em especial na lomba 
da Dona Marta, passando pela travessia que sai na propriedade do Senhor Lodi.  
APROVADO 27/03/2017. 
PEDIDO DE INFORMAÇÃO Nº 014/17 DO VEREADOR RODRIGO que envie as tomadas 
de preços dos transportes escolares de todos os trajetos, documentação dos motoristas, 
dos veículos, dos carros reservas, inspeções das oficinas ou do responsável da liberação 
do veículo estar em condições para trabalhar, envie também cópia dos contratos com as 
empresas.  APROVADO 17/04/2017. 
PEDIDO DE INFORMAÇÃO Nº 015/17 DO VEREADOR RODRIGO que informe como 
está sendo realizado o transporte de hemodiálise, se tem carro próprio para este fim e se o 
carro fica a disposição na clínica de hemodiálise.  APROVADO 17/04/2017. 
PEDIDO DE INFORMAÇÃO Nº 025/17 DO VEREADOR RODRIGO que informe o que 
segue: se houve pagamento, mesmo nos dias em que não houve transporte escolar nos 
últimos 40 dias letivos, nos seguintes itinerários: ITEM1 –ITINERÁRIO LINHA 1 Veículo com 
capacidade mínima de 21 Lugares percorre o seguinte itinerário: Manhã: Saída às 06h30min 
horas porteira Zezé, Helio Bica, Brigido, Banhado, Coralino, estrada dos cuícas, butiazeiro, 
Otelo, Cica, João, retornando pelo mesmo percurso. Tarde no mesmo percurso até Otelo 
seguindo para Noti, retornando para Otelo. Fazendo 97 km diários. ITEM 03- ITINERÁRIO 
LINHA 03 - Veículo com capacidade mínima de 28 Lugares, percorrendo o seguinte itinerário: 
Manhã: Saída às 06hs do Marcirio, Romildo, Euclides, retornando a residência do Sr Antonio, 
casa do João grande, retornando Sr Brigido, Helio, Rivelino, Adão Valter, Milton Gomes, 
esquina democrática, Produção, até escola Dom Pedro II, chegando as 7h50min na Escola 
Estadual JJ de Andrade, APAE e SMEC. Retornando as 11h50min pelo mesmo percurso, 
perfazendo ida e volta 87 Km diários.  Envie comprovante de pagamento dos referidos 

transportes, durante esse período. APROVADO 03/07/2017. 
PEDIDO DE INFORMAÇÃO Nº 026/17 DO VEREADOR RODRIGO que informe por qual 
motivo está havendo falta de transporte em alguns dias para os universitários, 
principalmente o transporte para Camaquã. APROVADO 03/07/2017. 
PEDIDO DE PROVIDÊNCIA Nº 051/17 DO VEREADOR RODRIGO que seja 
providenciado a retirada do coqueiro que encontra-se ao lado da Câmara, pois o mesmo 
está com a parte inferior corroída, correndo risco de cair. APROVADO 10/07/2017. 
PEDIDO DE INFORMAÇÃO Nº 027/17 DO VEREADOR RODRIGO que informe à esta 
Casa Legislativa: Se foram solicitados os requisitos e negativas que são exigidas em 
Concurso Público para as contratações temporárias autorizadas pela Lei Municipal nº 
289/2017; Se foram exigidos os requisitos e negativas, que encaminhe cópia da 
documentação. Se não foram exigidos, informe o motivo; Que seja encaminhado a esta 
Casa Legislativa cópia integral do processo seletivo e dos respectivos contratos. Caso não 
tenha sido realizado processo seletivo, informe o motivo. Que seja encaminhado cópia 
integral do Processo Administrativo (Disciplinar e/ou Sindicância) realizado na 
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Administração Anterior que tratou do “sumiço” de uma patrola de propriedade do 
Município, ocorrido em novembro de 2013, que tinha como operador do então servidor 
Paulo Rogerio Abreu da Silva. APROVADO 10/07/2017. 
PEDIDO DE INFORMAÇÃO Nº 032/17 DO VEREADOR RODRIGO que informem se foi 
concedido licença prêmio para algum servidor nesse ano, caso tenha sido concedido, 
informem quais requisitos foram usados para a seleção. APROVADO 07/08/2017. 
PEDIDO DE PROVIDÊNCIA Nº 058/17 DO VEREADOR RODRIGO que seja 
providenciado através do encarregado de limpeza urbana e rural a retirada do lixo e 
entulhos que encontra-se em terreno baldio na Rua Pastor Jovelino, em frente à residência 
do Senhor Manchinha. APROVADO 14/08/2017. 
INDICAÇÃO Nº 049/17 DO VEREADOR RODRIGO que seja estudada a possibilidade da 
compra de uniforme escolar para distribuição aos alunos da Rede Escolar Municipal, para 
uso a partir do início do ano letivo de 2018.   APROVADO 04/09/2017. 
INDICAÇÃO Nº 052/17 DO VEREADOR RODRIGO que através da Secretaria Municipal 
de saúde realize cadastro no Programa do Ministério da saúde, conforme Portaria nº 2.214 
de 31 de agosto de 2017, para aquisição de ambulância e transporte tipo A. APROVADO 
25/09/2017. 
INDICAÇÃO Nº 054/17 DO VEREADOR RODRIGO que seja elaborado Projeto de Lei que 
regulamente a comercialização de carnes no município, facilitando a venda direta aos 
açougues. APROVADO 25/09/2017. 
PEDIDO DE INFORMAÇÃO Nº 041/17 DO VEREADOR RODRIGO que envie diário de 
bordo da patrola Volvo do dia 20 de setembro de 2017 e a liberação do desmatamento no 
local perto do arroio do Roque, conforme fotos em anexo, informe se foi pago pelo o 
serviço, caso tenha sido que envie cópia do recibo do pagamento. APROVADO 
25/09/2017. 
INDICAÇÃO Nº 057/17 DO VEREADOR RODRIGO que estude a possibilidade da criação 
de Projeto de Lei referente a apicultura, como a criação de uma cooperativa “Casa da 
abelha”. JUSTIFICATIVA: Haja vista que o Executivo tem terreno para construção da 
cooperativa na granja, e como há vários produtores no município seria de grande utilidade 
para os mesmos poderem utilizar esse espaço para o processo de preparação do mel. 
APROVADO 02/10/2017. 
INDICAÇÃO Nº 060/17 DO VEREADOR RODRIGO que seja estudada a possibilidade de 
ceder o Trator Massey Ferguson 4x4 que está cedido para a Associação da Invernada dos 
Abreu para a Associação Comunitária Passo Grande.  JUSTIFICATIVA: O contrato de 
cedência deste trator vencera no dia 30 de outubro, onde será realizado cedência de um 
trator novo para a Associação da Invernada dos Abreu. APROVADO 09/10/2017. 
PEDIDO DE INFORMAÇÃO Nº 051/17 DO VEREADOR RODRIGO que informe quais o 
procedimentos ou impecilios que a comissão municipal de trânsito está enfrentando no 
caso de transferência de placa de táxi de pai ou mãe para filho.  Justificativa: Chegou ao 
nosso conhecimento que está havendo uma dificuldade na mencionada transferência da 
placa de táxi de propriedade da falecida Rosa Liana Vieira dos Santos para o seu filho 
Wilian, informe quais motivos. APROVADO 27/11/2017. 
PEDIDO DE INFORMAÇÃO Nº 052/17 DO VEREADOR RODRIGO que informe qual o 
valor gasto em mecânica no período de janeiro a novembro de 2016 e qual o valor gasto 
no mesmo período no ano de 2017, enviando documentação comprobatória. APROVADO 
04/12/2017. 
PEDIDO DE INFORMAÇÃO Nº 053/17 DO VEREADOR RODRIGO que informe qual o 
valor gasto em telefones celulares e convencionais da Prefeitura e das Secretarias no 
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período de janeiro a novembro de 2016 e qual o valor gasto no mesmo período no ano de 
2017, enviando documentação comprobatória. APROVADO 04/12/2017. 
PEDIDO DE PROVIDÊNCIA Nº 097/17 DO VEREADOR RODRIGO que seja 
providenciado reconstrução da ponte que dá acesso a residência de Evaldo (Vardinho), 
próximo a capela Nossa Senhora Aparecida. APROVADO 18/12/2017. 
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PEDIDO DE PROVIDÊNCIA Nº 019/17 DO VEREADOR TIAGO que seja providenciado 
patrolamento e encascalhamento na estrada do Cerro dos Abreu, iniciando no Bar do 
Joel, passando pela Escola Princesa Dona Leopoldina, Bar do Názio até a esquina da 
estrada Passo Grande. APROVADO 06/03/2017. 
PEDIDO DE INFORMAÇÃO Nº 008/17 DO VEREADOR TIAGO que informe a forma de 
contratação do arquiteto pelo município, que informe também, se está em vigor e qual o 
prazo final. Envie documentação comprobatória (contrato e termos aditivos). APROVADO 
06/03/2017. 
INDICAÇÃO Nº 018/17 DO VEREADOR TIAGO que seja estuda a possibilidade de 
aquisição de uma ou mais lonas para eventos como a Festa da Uva e a Festa do 
Agricultor, sendo que as mesmas poderão ser alugadas para os demais eventos 
realizados no Município. APROVADO 03/04/2017. 
PEDIDO DE PROVIDÊNCIA Nº 030/17 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 10/04/2017. 
PEDIDO DE INFORMAÇÃO Nº 016/17 DO VEREADOR TIAGO que informe quais os 
nomes dos membros atuais da comissão de trânsito, que envie cópia das duas últimas 
atas do ano de 2016 e atas de 2017.   APROVADO 08/05/2017. 
PEDIDO DE PROVIDÊNCIA Nº 044/17 DO VEREADOR TIAGO que seja providenciado 
colocação de lixeira na localidade Varzinha, na estrada do campo de rodeio com a 
estrada dos Bonilha, próximo a residência do Senhor Élio Tavares. APROVADO 
05/06/2017. 
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INDICAÇÃO Nº 033/17 DO VEREADOR TIAGO que seja firmado convênio com a 
Secretaria Estadual de Agricultura afim de aderir ao Programa de aquisição de calcário 
para os agricultores do Município. APROVADO 03/07/2017. 
INDICAÇÃO Nº 036/17 DO VEREADOR TIAGO que seja feito nomeação ou contratação 
de professores das áreas que foi realizado concurso e que encontra-se com a falta desse 
profissional. APROVADO 03/07/2017. 
PEDIDO DE PROVIDÊNCIA Nº 055/17 DO VEREADOR TIAGO que seja providenciado 
limpeza e recuperação dos bueiros na estrada Mato da Justa. APROVADO 07/08/2017. 
PEDIDO DE PROVIDÊNCIA Nº 059/17 DO VEREADOR TIAGO que seja solucionado o 
problema de um atolador ou bueiro que está com defeito na estrada de Morrinhos perto 
da residência do Senhor Jorge do Ramonzinho. APROVADO 14/08/2017. 
PEDIDO DE PROVIDÊNCIA Nº 085/17 DO VEREADOR TIAGO que seja providenciado 
limpeza das ruas do centro da cidade com capina nos locais necessários, bem como 
limpeza no pátio do posto de saúde. APROVADO 06/11/2017. 
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EM CONJUNTO  

 

INDICAÇÃO Nº 002/17 DOS VEREADORES RODRIGO E RENATO que seja estudada a 
possibilidade de realizar a linha do transporte dos Universitários de Camaquã com 
passagem na Linha Produção, Zona dos Pachecos e Gramal. APROVADO 06/02/2017. 
PEDIDO DE PROVIDÊNCIA Nº 002/17 DOS VEREADORES LUCIANE E SANDRO que 
seja providenciado patrolamento e encascalhamento iniciando na estrada da Boca do 
campo indo até a cachoeira na propriedade do Senhor Armando Solka. Justificativa: 
Solicito a referente providência a pedido do proprietário da localidade, em virtude do 
grande público que visita a cachoeira que é um dos principais pontos turísticos do 
Município. APROVADO 06/02/2017. 
PEDIDO DE INFORMAÇÃO Nº 003/17 DOS VEREADORES TIAGO, MATEUS E 
SANDRO que informe o que segue sobre o concurso realizado em 2016: Cópia dos 
documentos solicitados pela Promotoria e documentação apresentada pela Prefeitura; 
Que informe como será suprida as vagas de cargos que estão disponíveis; Que informe 
qual é a decisão da Prefeitura a respeito do concurso. APROVADO 06/02/2017. 
REQUERIMENTO 001/17 DOS VEREADORES MATEUS E TIAGO que o Executivo 
agende reunião com o Legislativo a fim de esclarecer a situação em que se encontram 
todas as seguintes obras da prefeitura: Espaço de feirantes na praça, creche, casas do 
Programa Minha Casa Minha Vida, cobertura da quadra da escola D. Pedro II, ginásio da 
escola Egídio Vieira da Silva, secretaria da agricultura, ESF Alceu Wamosy. Requerem 
também que seja fornecida documentação sobre a situação atual e andamento das 
obras. APROVADO 13/02/2017. 
INDICAÇÃO Nº 009/17 DOS VEREADORES DIOGO E NERCIO que seja adquirido uma 
antena telefônica para a Escola Municipal Princesa Dona Leopoldina.  APROVADO 
06/03/2017. 
INDICAÇÃO Nº 011/17 DOS VEREADORES RODRIGO E RENATO que seja feito 
cadastro do município no SICONV Ministério da Agricultura, programa nº 
2200020170003. APROVADO 13/03/2017. 
MOÇÃO DE APOIO Nº 001/2017 DE AUTORIA DE TODOS VEREADORES Os 
vereadores que a esta subscrevem, após ouvido o Plenário, com base no Art. 138, do 
Regimento Interno, propõe que Câmara Municipal encaminhe MANIFESTAÇÃO DE 
APOIO ao Projeto de Lei Federal nº 2251/2015, a ser enviada aos deputados Sérgio 
Ivan Moraes e Heitor Schuch, signatários do mesmo. Justifica-se a presente moção, 
eis que o Projeto de Lei Federal nº 2251/2015. Pretende regulamentar o processo de 
classificação de tabaco produzido por produtores integrados, o local de entrega da 
produção às indústrias integradoras e outras providências, o qual será de grande valia 
para os fumicultores da região. APROVADO 03/04/2017. 
MOÇÃO DE AGRADECIMENTO Nº 002/2017 DE AUTORIA 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 
AGRADECIMENTO A BRIGADA MILITAR DE BARÃO DO TRIUNFO. Justifica-se a 
presente moção, pelos prestimosos serviços energicamente prestados pela Brigada 
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Militar, junto de nosso Município em prol da segurança pública do povo baronense. 
APROVADO 03/04/2017. 
 
INDICAÇÃO Nº 026/17 DOS VEREADORES DIOGO E MATEUS seja estudada a 
possibilidade de criação de lotes junto a granja do município para o desenvolvimento de 
um distrito industrial, visando futuramente o desenvolvimento de investimento e mais 
empregos para o município. APROVADO 15/05/2017. 
MOÇÃO DE APOIO Nº 004/2017 DE AUTORIA DE TODOS VEREADORES Os 
vereadores que a esta subscreve, após ouvido o Plenário, com base no Art. 138, do 
Regimento Interno, propõe que Câmara Municipal encaminhe MANIFESTAÇÃO DE 
APOIO para elaboração de Projeto de acesso asfáltico para Barão do Triunfo via Sertão 
Santana, a ser enviada ao Diretor do DAER. APROVADO 15/05/2017. 
PEDIDO DE INFORMAÇÃO Nº 022/17 DOS VEREADORES MATEUS, TIAGO, ALEX 
SANDRO E DIOGO que enviem planilha de diárias do Prefeito, Vice-Prefeita, Ccs e de 
todos os funcionários, exceto motoristas e enfermagem, especificando o motivo das 
mesmas. APROVADO 26/06/2017. 
PEDIDO DE INFORMAÇÃO Nº 023/17 DOS VEREADORES MATEUS, TIAGO, ALEX 
SANDRO E DIOGO que enviem prestação de contas da Festa do Município realizada no 
final do mês passado, informe também relação despesa e receita por setor, caso tenha 
dado lucro informe onde será aplicado. APROVADO 26/06/2017. 
INDICAÇÃO Nº 032/17 DOS VEREADORES NERCIO E LUCIANE que durante o 
período de inverno abram o posto de saúde mais cedo (horário sugerido 05:30h), devido 
muitas pessoas idosas e com crianças terem que ficar esperando na rua até o horário de 
atendimento. APROVADO 03/07/2017. 
INDICAÇÃO Nº 035/17 DOS VEREADORES NERCIO, LUCIANE E RODRIGO que seja 
estudada a possibilidade de conceder transporte para os munícipes realizarem o 
recadastramento biométrico do título eleitoral em São Jerônimo, durante o período das 
férias escolares do mês de julho. APROVADO 03/07/2017. 
PEDIDO DE INFORMAÇÃO Nº 030/17 DOS VEREADORES DIOGO E RODRIGO que 
informe o valor gasto em cada Secretaria nos últimos seis meses e o gasto atualizado da 
folha de pagamentos, informando o percentual atual de gastos com folha de pagamentos. 
APROVADO 17/07/2017. 
REQUERIMENTO 003/17 DE AUTORIA DE TODOS VEREADORES que a Câmara 
organize, seja em comissão ou por todos os vereadores, visitas em todas as escolas 
municipais a fim de tomar conhecimento das situações destas e reunir-se com o corpo 
docente. APROVADO 17/07/2017. 
REQUERIMENTO 004/17 DOS VEREADORES MATEUS, RODRIGO E DIOGO que a 
Câmara realize audiência pública a fim de discutir junto ao funcionalismo e o Executivo o 
projeto do Regime Jurídico dos Servidores. APROVADO 17/07/2017. 
PEDIDO DE PROVIDÊNCIA Nº 054/17 DOS VEREADORES TIAGO EMATEUS que seja 
providenciado conserto e reparos nos brinquedos da praça infantil. APROVADO 
07/08/2017. 
PEDIDO DE INFORMAÇÃO Nº 033/17 DOS VEREADORES LUCIANE E TIAGO que 
informem como foi feito o conserto da iluminação Pública do Município, que enviem cópia 
do devido processo de contratação, com as devidas cotações de preço. APROVADO 
07/08/2017. 
MOÇÃO DE APOIO Nº 006/2017 DE AUTORIA DE TODOS VEREADORES propõe que 
Câmara Municipal encaminhe MANIFESTAÇÃO DE APOIO para à Estadualização da 
estrada municipal entre Arroio dos Ratos e São Jerônimo/RS, a fim de que, após a 
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Estadualização, esta possa ser incluída no mapa viário do Estado para a viabilização do 
asfaltamento desta via, de extrema necessidade para a nossa região. JUSTIFICATIVA: 
Justifica-se a moção pela grande necessidade de asfaltamento dessa via, com não mais 
de sete quilômetros, quilometragem ínfima, que interliga toda a região carbonífera e 
cidades vizinhas à região. Cabe referir também a imensa importância da estrada para 
toda região em termos de deslocamento de viaturas, ambulâncias, transporte de 
mercadorias e safras, acesso a órgãos públicos regionalizados com Fórum, Detran, 
INSS, entre outros. Além disso, justifica-se também pela diminuição dos custos com 
manutenção de frotas de transporte e carros particulares que utilizam diariamente a 
estrada e que sofrem com as péssimas condições da estrada. Destaca-se que as más 
condições trazem consequência negativas para os municípios que a utilizam com 
dificuldades de locomoção, riscos de acidentes e com o atraso de seu desenvolvimento. 
Não bastasse isso, se trata também de uma expectativa de dezena de anos, 
frequentemente frustrada pelo descaso. APROVADO 14/08/2017. 
REQUERIMENTO 005/17 DOS VEREADORES RODRIGO, LUCIANE E MATEUS 
requerem ao Presidente nos termos do art. 19 da Lei Orgânica, que a Câmara organize, 
seja em comissão ou por todos os vereadores, visitas em todas as Secretarias municipais 
a fim de tomar conhecimento da situação destas. APROVADO 21/08/2017. 
MOÇÃO DE RECONHECIMENTO Nº 007/2017 DE AUTORIA DE TODOS 
VEREADORES propõe que Câmara Municipal encaminhe MANIFESTAÇÃO DE 
RECONHECIMENTO em homenagem ao piá ROGER GARCIA DE LIMA, que realizou a 
distribuição da Centelha da Chama Crioula aos CTGs da 2º Região Tradicionalista. 
JUSTIFICATIVA: Roger Garcia de Lima de apenas 9 anos, realizou o percurso de 200 
km no lombo do cavalo juntamente com os demais cavalarianos de Barão do Triunfo até 
o município de General Câmara para a busca da Centelha da Chama Crioula, onde foi 
surpreendido pelo convite do Coordenador da 2º RT para fazer a distribuição do Fogo 
Simbólico para as demais regiões. APROVADO 18/09/2017. 
INDICAÇÃO Nº 051/17 DOS VEREADORES MATEUS E TIAGO que destine a Van 
Master da Secretaria de Agricultura somente para o apoio da Agricultura Familiar. 
APROVADO 25/09/2017. 
PEDIDO DE INFORMAÇÃO Nº 037/17 DOS VEREADORES MATEUS E TIAGO que 
informe em que situação se encontra a obra de reforma da ponte de ferro, se o Executivo 
já realizou a compra das madeiras para a reforma, caso tenha sido comprado se já 
informado ao Daer, e se há alguma previsão para conclusão da obra. APROVADO 
25/09/2017. 
PEDIDO DE INFORMAÇÃO Nº 039/17 DOS VEREADORES MATEUS, TIAGO E ALEX 
SANDRO que informe quando ira retornar o trabalho com a roçadeira nas estradas do 
Município e o por que a mesma encontra-se parada. Justificativa: A necessidade do 
retorno do trabalho com a roçadeira é de extrema urgência, pois muitas estradas se 
encontram com alguns pontos críticos, com o mato tapando curvas e entradas de pontes, 
oferecendo risco aos condutores dos veículos. APROVADO 25/09/2017. 
INDICAÇÃO Nº 058/17 DE AUTORIA DE TODOS VEREADORES que estude a 
possibilidade de alterar a placa da praça, possibilitando o estacionamento de veículos 
dos Vereadores e servidores públicos do Legislativo. APROVADO 02/10/2017. 
PEDIDO DE PROVIDÊNCIA Nº 066/17 DOS VEREADORES MATEUS E TIAGO que 
seja providenciado reforma e pintura dos brinquedos da praça. APROVADO 02/10/2017. 
INDICAÇÃO Nº 059/17 DOS VEREADORES TIAGO E MATEUS que seja estudada a 
possibilidade de criação de projeto para construção de estacionamento oblíquo nas 
laterais da Praça Central. JUSTIFICATIVA: Diante do aumento do fluxo de veículos no 
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Município, sobretudo, pela manhã, e pela falta de lugares para estacionar, haja vista o 
fato de haver pontos de estacionamento que diariamente já estão ocupados como: 
pontos do transporte escolar, táxis, lotações de Kombi e micro-ônibus. APROVADO 
09/10/2017. 
INDICAÇÃO Nº 061/17 DOS VEREADORES DIOGO E MATEUS que seja estudada a 
possibilidade de aumentar o padrão salarial das Conselheiras Tutelares e pagamento de 
vale-alimentação.  JUSTIFICATIVA: Um dos requisitos para ser conselheira tutelar é ter 
Ensino Médio Completo, se comparado com o quadro geral de servidores do município o 
padrão de conselheira tutelar está inferior aos demais. APROVADO 09/10/2017. 
INDICAÇÃO Nº 063/17 DOS VEREADORES MATEUS E TIAGO que seja realizado 
manutenção regular da estrada que dá acesso a antena da Vivo.  JUSTIFICATIVA: Faz-
se o pedido devido a precariedade da estrada e devido as constantes falhas no 
fornecimento do sinal, podendo a qualquer momento ser necessário a ida de profissionais 
da vivo para realizar manutenções. APROVADO 16/10/2017. 
PEDIDO DE PROVIDÊNCIA Nº 077/17 DOS VEREADORES NERCIO E LUCIANE que 
seja providenciado patrolamento e encascalhamento da estrada de Morrinhos, passando 
pelas propriedades do falecido Jorge Olicio, Osmar da gaita, Dida Lombardi, saindo na 
ponte da estrada do Cerro dos Abreu. APROVADO 23/10/2017. 
PEDIDO DE INFORMAÇÃO Nº 044/17 DOS VEREADORES MATEUS, DIOGO, TIAGO 
E ALEX SANDRO que informe a situação detalhada de todas as maquinas, caminhões, 
ônibus, tratores e veículos que se encontram estragados, citando qual defeito, desde 
quando estão parados, onde se encontram atualmente, se já existe estimativa de custo 
para o conserto e qual o prazo para voltarem a operar. APROVADO 23/10/2017. 
PEDIDO DE INFORMAÇÃO Nº 045/17 DOS VEREADORES MATEUS, DIOGO, TIAGO 
E ALEX SANDRO   que informe se foi concedido reajuste para os fornecedores de 
combustível, se sim, quais critérios adotados, envie também cópia do edital de licitação e 
contrato. APROVADO 23/10/2017. 
INDICAÇÃO Nº 066/17 DOS VEREADORES MATEUS, TIAGO E RODRIGO que seja 
providenciado a atualização da legislação tributária acrescentando a cobrança de ISS 
sobre transações de cartões de crédito. JUSTIFICATIVA: Atualmente esta cobrança já é 
feita, porém os recursos são destinados para a cidade de Barueri, sendo que com essa 
alteração os recursos viriam para o município quando a transição é feita, não gerando 
despesas maiores ao consumidor. APROVADO 06/11/2017. 
PEDIDO DE PROVIDÊNCIA Nº 090/17 DOS VEREADORES TIAGO E MATEUS que 
seja providenciado limpeza geral do pátio da Escola Municipal Princesa Dona Leopoldina. 
APROVADO 13/11/2017. 
MOÇÃO DE APLAUSO Nº 008/2017 DE AUTORIA DE TODOS VEREADORES 
propõem que Câmara Municipal encaminhe MANIFESTAÇÃO DE APLAUSOS A 
BRIGADA MILITAR DE BARÃO DO TRIUNFO pelos 180 anos da Brigada Militar, que se 
comemora dia 18 de novembro de 2017. APROVADO 13/11/2017. 
INDICAÇÃO Nº 072/17 DOS VEREADORES MATEUS, DIOGO, TIAGO E ALEX 
SANDRO que seja estudada a possibilidade de destinar alguma pessoa que esteja 
cumprindo penas alternativas para a realização de limpeza do pátio da Escola Estadual 
José Joaquim de Andrade, tal como é realizado na APAE. REJEITADO 27/11/2017. 

13 INDICAÇÃO 
05 PEDIDOS DE PROVIDÊNCIAS 
09 PEDIDOS DE INFORMAÇÕES 

04 REQUERIMENTO 
06 MOÇÕES  



Câmara Municipal de Barão do Triunfo 

    
         

 

Resumo/2017                                                                                                       52 
 

 

 

 

 
 
 
 

 TOTAL DE PROPOSIÇÕES 
 ESCRITAS E VERBAIS 

 APRESENTADAS PELOS VEREADORES 
 

ALEX SANDRO        TOTAL: 24 
DIOGO                 TOTAL: 29 
ILO                            TOTAL: 27 
LUCIANE            TOTAL: 15 
MANOEL RENATO   TOTAL: 11 
MATEUS            TOTAL: 30 
NERCIO                     TOTAL: 20 
RODRIGO            TOTAL: 22 
TIAGO             TOTAL: 09 
EM CONJUNTO        TOTAL: 37 
 
TOTAL DE PROPOSIÇÕES: 224  
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AÇÕES ESPECIAIS DO PODER LEGISLATIVO 
EXERCÍCIO 2017 

 

DEPUTADO MARCELO MORAES PARTICIPA DA 82º FESTA DA UVA DE BARÃO DO 
TRIUNFO 

No último domingo do mês de janeiro (29/01), o Deputado Marcelo Moraes prestigiou a 
82ª Festa da Uva de Barão do Triunfo. Participou juntamente com Prefeito Elomar 
Kologeski, Vice-Prefeita Laureni Pagini e Vereadores Nercio Ambos (Alemão), Manoel 
Renato dos Santos Silva, Prefeito Alemão (Irio Miguel Stein), o Vice-prefeito Marcos 
Souza e o Vereador Claudinho (Claudiomiro Dias) do município de Sertão Santana. 
Também trataram do preço do fumo, e acesso asfáltico. 

                  
 

 

 

VEREADORES VISITAM GABINETES DOS DEPUTADOS JUVIR 

COSTELA, TIAGO SIMON E GIOVANI FELTES 

 
No dia 06 de fevereiro de 2017 os Vereadores Rodrigo Semensatto de Lima e Manoel 
Renato dos Santos Silva estiveram em reunião com o Deputado Giovani Feltes a fim de 
solicitar verba para aquisição de uma ambulância tipo UTI e um micro-ônibus para a 
secretaria de saúde do Município, também estiveram no Gabinete do Deputado Juvir 
Costela para tratarem de assuntos referentes a saúde e o esporte no Município de Barão 
do Triunfo. 
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VEREADORES PARTICIPAM DE REUNIÃO COM O SECRETÁRIO 

ESTADUAL DE EDUCAÇÃO DO RIO GRANDE DO SUL 

 
No dia 14 de fevereiro de 2017, os Vereadores Mateus de Lima Romeira, Nercio da Silva 
Ambos e Tiago Pacheco Govoni estiveram em audiência com o diretor administrativo da 
Secretaria Estadual da Educação, Marcelo Verlindo, onde levaram a necessidade de 
reformas na Escola Estadual de Ensino Médio José Joaquim de Andrade, principalmente 
no telhado e na rede elétrica. A reunião foi marcada pelo diretor da Corsan, Marcus 
Vinicius Vieira de Almeida. Na oportunidade também solicitaram ao diretor da 
Corsan Marcus Vinícius Vieira de Almeida para que seja agilizada a solução para o 
problema das faltas de água que tem ocorrido no município, onde o mesmo colocou que 
será providenciada a manutenção necessária e está sendo agilizada junto a Prefeitura a 
documentação necessária para a modernização da rede que evitara problemas futuros no 
abastecimento. 

 
 

https://www.facebook.com/marcusvinicius.org.br
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VEREADORES PARTICIPAM DE REUNIÃO COM O SECRETÁRIO DE 

MINAS E ENERGIA E COM O DIRETOR DA CEEE 

 
No dia 14 de março de 2017, os Vereadores Nercio da Silva Ambos, Rodrigo Semensatto de 
Lima, Mateus de Lima Romeira, Alex Sandro Fallavena da Rocha e Diogo da Rocha Vaz 
estiveram em reunião com o Secretário de Minas e Energia Artur Lemos e com o Diretor da 
CEEE para abordarem sobre assuntos relacionados ao fornecimento de energia elétrica em 
Barão do Triunfo, constantes falta de energia elétrica; demora na religação; Prejuízos das 
mais diversas categorias, desde a perda de carne e demais alimentos que necessitam de 
congelamento, queima de aparelhos elétricos, falta de água no caso de poços artesianos e o 
fato mais grave: perda de fumo e outros produtos provindos da lavoura, que é a principal 
fonte de renda dos munícipes, dentre outros; Como a CERTAJA, que também abastece o 
Município, enfrenta problemas de falta de energia, muitas vezes oriundos da supridora 
(CEEE), todo o Município está sendo afetado nesse sentido; Várias reclamações de 
inúmeros consumidores por não estarem recebendo as faturas via correio, não conseguirem 
retirar via internet, causando preocupação, pois o não pagamento poderá acarretar corte de 
energia em suas residências; necessidade de Posto de Atendimento com equipe da referida 
empresa no Município. 

                 
 

VEREADORES PARTICIPAM DE REUNIÃO COM A EMPRESA CERTAJA 

- TAQUARI 

 
No dia 15 de março de 2017, os Vereadores Nercio da Silva Ambos, Luciane Teifke 
Pacheco, Ilo Wildfaier Lombardi, Tiago Pacheco Govoni e a Vice-Prefeita Laureni Garcia 
Pagini estiveram em reunião com o Presidente da Certaja no município de Taquari 
buscando soluções para o problema que o município de Barão do Triunfo vêm 
enfrentando quanto ao fornecimento de energia elétrica,  falta de energia elétrica; 
Prejuízos das mais diversas categorias, desde a perda de carne e demais alimentos que 
necessitam de congelamento, queima de aparelhos elétricos, falta de água no caso de 
poços artesianos e o fato mais grave: perda de fumo e outros produtos provindos da 



Câmara Municipal de Barão do Triunfo 

    
         

 

Resumo/2017                                                                                                       56 
 

 

 

 

lavoura, que é a principal fonte de renda dos munícipes, dentre outros; Possibilidade de 
manter um caminhão guincho de apoio no Município para agilizar os consertos; 
Possibilidade de instalação de rede trifásica na linha Mato da Justa e na localidade de 
Arroio Grande. 

                  
 
 

VEREADORES PARTICIPAM DA EXPOAGRO 2017 
No dia 23 de março de 2017, os Vereadores Nercio da Silva Ambos, Mateus de Lima 
Romeira e Manoel Renato dos Santos Silva estiveram prestigiando a Expoagro 2017 no 
Parque de Exposições, situado na localidade de Rincão del Rey, no município de Rio 
Pardo/RS, onde participaram de Audiência Pública com o Deputado Estadual Marcelo 
Moraes, que teve como pauta “O Preço e a Classificação do Tabaco”.  
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VEREADORES RECEBEM VISITA DE MÉDICA CUBANA 
No dia 10 de abril de 2017 os Vereadores receberam a visita de apresentação da 

Médica Cubana Lizandra, a Secretária da saúde Nadia Navas apresentou a médica que 
irá realizar atendimentos através do Programa Mais Médicos no ESF Alceu Wamosy na 
localidade da Zona dos Pachecos, interior de Barão do Triunfo que atende a programas 
da família. 

                 
 

BRIGADA MILITAR RECEBE MOÇÃO DE AGRADECIMENTO 
No dia 10 de março de 2017, foi realizada na Câmara Municipal de Vereadores uma 
Solenidade para entrega de uma moção de agradecimento aos policiais militares 
baronenses pelos préstimos serviços prestados a segurança pública da cidade, o 
Presidente da Casa de Leis Nércio da Silva Ambos realizou a entrega. Estiveram 
presentes o Comando do CRPO-CS Coronel Quadros, Comandante do 28º BTL Tenente 
Coronel Padilha, Comandante da 3ª Cia de São Jerônimo Capitão Oliveira. A moção de 
agradecimento Nº 002/2017 foi entregue e o Secretário Rodrigo realizou a leitura do 
seguinte texto: Iniciamos analisando o cenário de crise financeira e econômica que o 
Brasil, o Estado, o Município, estão enfrentando. Somando-se a isso, observamos a 
extrema preocupação com a segurança pública a nível nacional. Dentro deste cenário 
encontra-se a Brigada Militar, que também enfrenta inúmeras dificuldades de pessoal, 
remuneratórias e especialmente a crescente disseminação da criminalidade. Ser policial 
militar não é uma profissão, é um ofício. Exige-se muito de um policial militar: postura, 
raciocínio rápido, resistência física, perspicácia, educação, tolerância, conhecimento, 
moral, coragem, entre outros tantos valores.No juramento que prestam está a expressão: 
“MESMO COM O RISCO DA PRÓPRIA VIDA”. E isso é posto em prática todos os dias 
pelos nossos policiais militares, o que nos causa grande orgulho e admiração. Por isso 
sentimo-nos no dever de exaltar a coragem e a valentia de nossa Brigada Militar, desses 
qualificados profissionais, destes grandes homens, que se preocupam constantemente 
com a manutenção dos nossos valores, dos nossos direitos, sempre a posto, para 
proteger os munícipes de todas as formas e em todas as ocasiões possíveis. Dia e noite 
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vigilantes, enfrentando ações de rara coragem, arriscando suas vidas para nos proteger. 
Para concretizar essa nossa sincera homenagem à Brigada Militar de Barão do Triunfo, 
aos nossos policiais, que merecem, hoje e sempre, nossos agradecimentos. Receberam a 
moção de agradecimento: 1º Sargento Mateus Pacheco Fernandes, Comandante do 5º 
grupamento de Barão do Triunfo; 3º Sargento Sidonal Fortes Queirós; Soldado Edmar 
Abreu de Menezes; Soldado Vagner Gulart Gonçalves. 

          
 

 

VEREADORES PARTICIPAM DE AUDÊNCIA NO DAER 
No dia 03 de maio de 2017, os Vereadores Nercio da Silva Ambos, Mateus de Lima 
Romeira, Rodrigo Semensatto de Lima e Luciane Teifke Pacheco e Alex Sandro 
Fallavena da Rocha estiveram em na Diretoria Geral do Departamento Autônomo de 
Estradas e Rodagem em audiência com o Diretor Geral Rogério Ubert tratando sobre a 
reforma da ponte de ferro e sobre o acesso asfáltico de nosso município.  
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COMITIVA DE VEREADORES VIAJA PARA BRASÍLIA 
Uma comitiva da Câmara Municipal de Barão do Triunfo, composta pelos vereadores 
Nercio da Silva Ambos, Manoel Renato dos Santos Silva, Mateus de Lima Romeira e 
Luciane Teifke Pacheco, representando os demais Vereadores, foram a Brasília, ida dia 
09 e retorno dia 11 de maio de 2017, para encaminhar pedidos através de verba 
parlamentar, programas e apoio, protocolando várias reivindicações junto aos Gabinetes 
dos Deputados Federais, Senadores e Ministros, direcionados às mais diversas áreas, 
para o nosso Município. Foram visitados os gabinetes dos Deputados: Covatti Filho (PP), 
Jeronimo Goergen (PP), Sergio Moraes (PTB), Alceu Moreira (PMDB), José Otavio 
Germano (PP), Pompeo de Matos (PDT), Afonso Motta (PDT), José Fogaça (PMDB), 
Danrlei de Deus (PSD), onde foram encaminhados pedidos de emendas parlamentares 
visando investimento nas mais diversas áreas de interesse da comunidade. Os 
legisladores também foram recebidos nos gabinetes dos Senadores Lasier Martins (PSD) 
e Ana Amélia (PP), onde também encaminharam pedidos. Durante a viagem também 
foram realizadas audiências no Ministério de Desenvolvimento Social e Agrário, onde os 
representantes buscaram agilizar a liberação de sistemas de tratamento de água nas 
escolas municipais, e também buscar o início de parceria entre o município e o Ministério 
para solucionar a dificuldade de abastecimento em vários pontos da cidade. Também 
nesse ministério foi realizada audiência com o Assessor Especial do Ministro buscando 
apoio para a liberação de recursos visando a construção de um CRAS na cidade. A 
comitiva de Vereadores aproveitou e encaminhou solicitações para que seja intermediada 
com a empresa VIVO telefônica melhorias na rede telefônica da cidade. O Deputado 
Jeronimo assumiu ainda compromisso em intermediar apoio a projeto da APAE 
Baronense encaminhado pela entidade para a empresa Souza Cruz. A comitiva voltou 
muito confiante, pois deixaram encaminhado emendas parlamentares em valores de mais 
um milhão de reais através dos Deputados Danrlei de Deus (PSD), Sergio Moraes (PTB), 
Jeronimo Goergen (PP), José Fogaça (PMDB) por intermédio do Giovani Feltes, e 
Senador Lasier Martins (PSD), também através do Ministério do desenvolvimento social 
conseguiram a inclusão do município no Sistema Escolas Municipais no perímetro urbano 
e mais quarenta cisternas.  
“Nossa câmara demonstrou novamente união pluripartidária, onde participamos de 
audiências junto a vários deputados de todos os partidos. Voltamos confiantes de que 
teremos retorno de nossos parlamentares, haja vista que diversas vezes nosso município 
recebeu investimentos através de emendas parlamentares, adquirindo maquinas e 
realizando obras.” 
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VEREADORES PARTICIPAM DE REUNIÃO COM O COMANDO DO 

CRPO CENTRO SUL 
No dia 24 de maio de 2017, os Vereadores Nercio da Silva Ambos, Luciane Teifke 
Pacheco, Rodrigo Semensatto de Lima, Diogo da Rocha Vaz, Tiago Pacheco Govoni, Ilo 
Wildafaier Lombardi e Mateus de Lima Romeira participaram de uma reunião na sede do 
CRPO Centro Sul de Guaíba que teve como pauta: Planejamento Operacional Avante 
Arroio dos Ratos, Barão do Triunfo, Butiá e Minas do Leão e prestação de contas 
CRPO/CS ao Poder Legislativo e Executivo Municipal da região carbonífera.  
 

               
 
 

VEREADORES REALIZAM A ENTREGA DE TÍTULO DE CIDADÃO 

HONORÁRIO AOS SENHORES LUIZ ANTONIO BAPTISTELLA E 

VALDEMAR SPEROTTO FERRÃO 
 

No dia 27 de maio de 2017, realizou-se no Plenário da Câmara de Vereadores 
a Sessão Solene para realizalização da entrega de Título Honorário aos Senhores Luiz 
Antonio Baptistella e Valdemar Sporotto Ferrão Conforme Decretos Legislativos nº 002/17 
e 003/17de autoria do Vereador Mateus de Lima Romeira e da Vice-Prefeita Laureni 
Garcia Pagini em reconhecimento pelas relevantes ajudas as entidades do nosso 
Município. 
 

                

https://www.facebook.com/luizbapt?fref=mentions
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VEREADORES REALIZAM REUNIÃO COM VEREADORES DE SERTÃO 

SANTANA 
 
No dia 29 de maio de 2017, os Vereadores Nercio da Silva Ambos, Luciane 

Teifke Pacheco, Rodrigo Semensatto de Lima, Diogo da Rocha Vaz, Mateus de Lima 
Romeira e a Vice-Prefeita Laureni Garcia Pagini estiveram em reunião com os 
Vereadores de Sertão Santana para solicitar que os mesmos realizassem a elaboração de 
Moção de Apoio para elaboração de Projeto de acesso asfáltico para Barão do Triunfo via 
Sertão Santana, a ser enviada ao Diretor do DAER. 

                
 

VEREADORES SOLICITAM MAIS EFETIVOS PARA BRIGADA MILITAR 

DO MUNICÍPIO.  

 
No dia 06 de julho de 2017, os Vereadores Mateus de Lima Romeira e Tiago Pacheco 
Govoni, participaram de Audiência Pública na Secretaria de Segurança Pública para tratar 
do aumento de efetivos da Brigada no Município de Barão do Triunfo.   
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VEREADORES PARTICIPAM DE REUNIÃO COM O DIRETOR DO 

HOSPITAL DE SÃO JERÔNIMO. 

 
                  No dia 12 de julho de 2017, os Vereadores os Vereadores Mateus de Lima 
Romeira, Luciane Teifke Pacheco e Rodrigo Semensatto de Lima, participaram de reunião 
com o Senhor Diretor Administrativo do Hospital de São Jerônimo João Batista Pozza e 
demais Vereadores da Região Carbonífera a fim de esclarecimentos e soluções sobre o 
fechamento da Emergência do Hospital.  

 

                  
 

 

REALIZAÇÃO DE SESSÃO SOLENE EM HOMENAGEM À SEMANA 

FARROUPILHA NO CTG E ENTREGA DE MOÇÃO DE 

RECONHECIMENTO AO PIÁ ROGER. 

 
No dia 18 de setembro de 2017, a Câmara Municipal, a convite do CTG de Laçadores e 
Trovadores, realizou, nessa entidade, Sessão Solene em Homenagem a Semana 
Farroupilha e realizou a entrega da Moção de manifestação de reconhecimento em 

homenagem ao piá ROGER GARCIA DE LIMA, que realizou a distribuição da Centelha 

da Chama Crioula aos CTGs da 2º Região Tradicionalista. Roger Garcia de Lima de 
apenas 9 anos, realizou o percurso de 200 km no lombo do cavalo juntamente com os 
demais cavalarianos de Barão do Triunfo até o município de General Câmara para a 
busca da Centelha da Chama Crioula, onde foi surpreendido pelo convite do Coordenador 
da 2º RT para fazer a distribuição do Fogo Simbólico para as demais regiões. 
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VEREADORES BUSCAM MELHORIAS NO SISTEMA DE TELEFONIA 

MÓVEL. 
 

No dia 18 de outubro de 2017, os Vereadores Nercio da Silva Ambos, Luciane 

Teifke Pacheco, Alex Sandro Fallavena da Rocha, Mateus de Lima Romeira, Tiago 

Pacheco Govoni e Rodrigo Semensatto de Lima, estiverão em reunião na Empresa Vivo 

com a Diretora de Relações Institucionais Regional Sul da Telefônica (Vivo) Laiana Elisa 

de Souza, para expor a situação que Barão do Triunfo vem enfrentando com relação ao 

sistema de telefonia móvel, solicitando soluções, bem como melhorias do sistema de 

telefonia móvel, centro e interior do Município, oferecendo maior abrangência de sinal, 

melhorias no sistema de acesso à internet via telefone móvel e solução do problema que 

deixa o Município todo com falha na comunicação em várias ocasiões, inclusive mediante 

a falta de energia elétrica. 

                 


