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Mensagem da Presidente  
 

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

 
 

Luciane Teifke Pacheco 
Presidente da Câmara Municipal 
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PRESIDENTE: LUCIANE TEIFKE PACHECO 
VICE-PRESIDENTE: NERCIO DA SILVA AMBOS 
1º SECRETÁRIO: RODRIGO SEMENSATTO DE LIMA 
2º SECRETÁRIO: TIAGO PACHECO GOVONI 

 
 

DEMAIS VEREADORES: 
        

                                     
 

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

 
        

                                                           
   
                        ALEX SANDRO FALLAVENA DA ROCHA     MANOEL RENATO DOS SANTOS SILVA 
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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 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Câmara Municipal de Barão do Triunfo 

    
         

 

Resumo/2018                                                                                                       5 
 

 

 

 

 

 
 

 

 
 
 
 
 
 

 

COMISSÃO REPRESENTATIVA: Mesa Diretora mais o Vereador Mateus. 
 
COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E BEM – ESTAR SOCIAL: NERCIO DA 
SILVA AMBOS, PRESIDENTE; DIOGO DA ROCHA VAZ, SECRETÁRIO; ALEX 
SANDRO FALLAVENA DA ROCHA, RELATOR. 
 
COMISSÃO DE ORÇAMENTO, FINANÇAS E INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL: 
RODRIGO SEMENSATTO DE LIMA, PRESIDENTE; TIAGO PACHECO GOVONI, 
SECRETÁRIO; MATEUS DE LIMA ROMEIRA, RELATOR. 
 
Líderes de Bancada: PMDB, Vereador Rodrigo Semensatto de Lima; PP, Vereador 
Mateus de Lima Romeira; PSDB, Diogo da Rocha Vaz; PDT, Alex Sandro Fallavena da 
Rocha; PTB Nercio da Silva Ambos. 
 
 

SESSÕES DE PLENÁRIO 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

42 ORDINÁRIAS 
00 EXTRAORDINÁRIA 
01 SOLENE 
 

TOTAL: 43 SESSÕES 
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AUDIÊNCIAS PÚBLICAS 

 
Nº 001/18 – avaliação do cumprimento das metas fiscais e do resultado nominal e 
primário, referente ao 3º quadrimestre 2017. Dia 26/02/18. 
N° 002/18 – avaliação do cumprimento das metas fiscais e do resultado nominal e 
primário, referente ao 1º quadrimestre 2018. Dia 28/05/18. 
N° 003/18 – avaliação do cumprimento das metas fiscais e do resultado nominal e 
primário, referente ao 2º quadrimestre 2018. Dia 26/09/18. 
N° 004/18 –  apreciação do PROJETO DE LEI Nº 025/2018, que dispõe sobre a Lei de 
Diretrizes Orçamentária - LDO exercício 2019, e PROJETO DE LEI Nº 027/2018, que 
estima a receita e fixa a despesa – LOA exercício 2019. Dia 10/12/18. 
 
 
 
 
 
 
 

 
OFÍCIOS 

 
 52 Ofícios ao Prefeito 

 
 36 Ofícios Legislativos 

  
19 Ofícios a Terceiros 
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PORTARIAS 
 

 

Nº 001/18 - Concede quinze dias de férias a Servidora Ionice da Silva Cegaspini. Data 
02/01/2018. 
 
Nº 002/18 - Concede quinze dias de férias a Servidora Dalvana dos Passos Garcia. Data 
02/01/2018. 
 
Nº 003/18 - Concede quinze dias de férias ao Servidor Norberto Fontana Ferri. Data 
04/01/2018. 
 
Nº 004/18 - Concede quinze dias de férias a Servidora Solange Semensatto Amengual. 
Data 04/01/2018. 
 
Nº 005/18 - Concede quinze dias de férias ao Servidor Jocinei Santos da Silva. Data 
04/01/2018. 
 
Nº 006/18 - Homologa a aprovação em estágio probatório e torna estável o servidor que 
específica e dá outras providências. Data 17/04/2018. 
 
Nº 007/18 - Designa Comissão para atuar na licitação modalidade Tomada de Preço, para 
contratação de empresa para reforma e ampliação do prédio da Câmara Municipal, e dá 
outras providências. Data 28/05/2018. 
 
Nº 008/18 - Concede quinze dias de férias a Servidora Ionice da Silva Cegaspini. Data 
04/06/2018. 
 
Nº 009/18 - Concede quinze dias de férias ao Servidor Jocinei Santos da Silva. Data 
13/07/2018. 
 
Nº 010/18 - Concede trinta dias de férias a Servidora Dalvana dos Passos Garcia. Data 
13/07/2018. 
 
Nº 011/18 - Concede quinze dias de férias ao Servidor Norberto Fontana Ferri. Data 
11/09/2018. 
 
Nº 012/18 - Concede quinze dias de férias a Servidora Solange Semensatto Amengual. 
Data 01/11/2018. 
 
Nº 013/18 - Concede trinta dias de férias a Servidora Dalvana dos Passos Garcia. Data 
13/12/2018. 
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CONTRATOS 
 

Nº  
AO 

CONTRATO 
Nº 

CREDOR OBJETO 
DATA DA 

ASSINATURA 
 

VALIDADE 

ADITIVO 002 
003/2016 

 

CONECTSUL 
SOLUÇÕES EM 
INFORMÁTICA 

Acesso à internet 06/06/18 
PRORROGAÇÃO 

DE PRAZO E 
REAJUSTE 

ADITIVO 002 
005/2016 

 
LOCAÇÃO DE 
SOFTWARES 

Locação de 
software 

31/07/18 
PRORROGAÇÃO 

DE PRAZO E 
REAJUSTE 

ADITIVO 004 02/2014 INSTITUTO IGAM 

AQUISIÇÃO DE 
INFORMATIVOS 
TÉCNICOS E DE 
CONSULTORIA 

20/05/18 
 

PRORROGAÇÃO 
DE PRAZO E 
REAJUSTE 

ADITIVO 003 01/2015 
BANRISUL 
CARTÕES 

VALE 
ALIMENTAÇÃO 

03/08/18 
PRORROGAÇÃO 

DE PRAZO 

CONTRATO 
001/2018 

- 
ELENO DE SOUZA 

PRADO 

REFORMA E 
AMPLIAÇÃO DA 

SEDE DA 
CÂMARA 

19/06/2018 17/12/2018 

ADITIVO 001 001/2018 
ELENO DE SOUZA 

PRADO 
ALTERAÇÃO 

CONTRATUAL 
09/07/2018 - 

ADITIVO 002 001/2018 
ELENO DE SOUZA 

PRADO 
ALTERAÇÃO 
CONTRATUAL 

17/08/2018 - 

ADITIVO 003 001/2018 
ELENO DE SOUZA 

PRADO 
ALTERAÇÃO 
CONTRATUAL 

05/09/2018 - 

RESCISÃO 004/2016 PROCERGS 
HOSPEDAGEM 
SITE 

27/08/2018 - 

 

 
 
                             LICITAÇÕES  
 
LICITAÇÕES OBJETO DATA HOMOLOG. 

CONTRATOS 
ORIUNDOS LICITAÇÃO 

 
TOMADA DE PREÇO 

001/2018 
 

REFORMA E 
AMPLIAÇÃO DA SEDE 

DA CÂMARA 
 

ARQUIVADA 
22/05/2018 

 
------ 

 
TOMADA DE PREÇO 

002/2018 
 

REFORMA E 
AMPLIAÇÃO DA SEDE 

DA CÂMARA 
 

19/06/2018 
001/2018 
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PARTICIPAÇÕES EM REUNIÕES, CURSOS, 
SEMINÁRIOS e COMPROMISSOS 

 
PARTICIPANTE OBJETIVO: IDA DIA 

LUCIANE IDA A SAFEWEB E RFB 05/jan 

LUCIANE IDA A SAFEWEB E RFB 18/jan 

LUCIANE IDA REUNIÃO SEC. TRANSPORTES 10/jan 

DIOGO IDA REUNIÃO SEC. TRANSPORTES 10/jan 

RODRIGO IDA REUNIÃO SEC. TRANSPORTES 10/jan 

LUCIANE  REUNIÃO SEC. ESTADUAL DE EDUCAÇÃO 31/jan 

RODRIGO REUNIÃO SEC. ESTADUAL DE EDUCAÇÃO 31/jan 

DIOGO REUNIÃO SEC. ESTADUAL DE EDUCAÇÃO 31/jan 

MATEUS REUNIÃO SEC. ESTADUAL DE EDUCAÇÃO 31/jan 

NERCIO REUNIÃO PROMOTORIA SJ 09/fev 

NERCIO IDA AO IGAM  05/abr 

LUCIANE IDA AO IGAM  05/abr 

LUCIANE IDA NA ASSEMBLEIA 03/mai 

NERCIO REUNIÃO ACVERC 04/mai 

RODRIGO REUNIÃO ACVERC 04/mai 

LUCIANE  IDA A BRASÍLIA 08a10/mai 

ILO  IDA A BRASÍLIA 08a10/mai 

RODRIGO  IDA A BRASÍLIA 08a10/mai 

TIAGO  IDA A BRASÍLIA 08a10/mai 

RENATO REUNIÃO SEC. ESTADUAL DE SEGURANÇA 24/mai 

LUCIANE REUNIÃO SEC. ESTADUAL DE SEGURANÇA 24/mai 

RODRIGO REUNIÃO SEC. ESTADUAL DE SEGURANÇA 24/mai 

LUCIANE IDA AO IGAM 11/jul 

LUCIANE IDA A RECEITA FEDERAL 25/jul 

LUCIANE IDA REUNIÃO SEC. TRANSPORTES 23/ago 

RODRIGO IDA REUNIÃO SEC. TRANSPORTES 23/ago 

MATEUS IDA REUNIÃO SEC. TRANSPORTES 23/ago 

LUCIANE IDA A SEDE DO CORPO DE BOMBEIROS    30/ago 

ILO REUNIÃO ACVERC 18/set 

RODRIGO REUNIÃO ACVERC 18/set 

LUCIANE IDA A RECEITA FEDERAL 18/set 

LUCIANE IDA A RECEITA FEDERAL 09/out 

LUCIANE REUNIÃO VIVO/SA    13/nov 

DIOGO REUNIÃO VIVO/SA 13/nov 

MATEUS REUNIÃO VIVO/SA 13/nov 

RENATO REUNIÃO VIVO/SA 13/nov 

SANDRO REUNIÃO VIVO/SA 13/nov 

LUCIANE IDA AO IGAM 27/nov 
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PROJETOS 

 DO  
LEGISLATIVO 

 
 

PROJETOS DE LEI  
   
 

PROJETO DE LEI LEGISLATIVO Nº 001/18 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 26/03/2018.  
PROJETO DE LEI LEGISLATIVO Nº 002/18 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 26/03/2018.  
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PROJETO DE LEI LEGISLATIVO Nº 003/18 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 09/04/2018. 
PROJETO DE LEI LEGISLATIVO Nº 004/18 Altera as alíneas “A” e “B” do parágrafo 1º e 
inclui o parágrafo terceiro ao Artigo 1º, da Lei Municipal nº 138/1998, que disciplina a 
utilização de diárias dos Vereadores e da outras providências. APROVADO 01/10/2018. 

PROJETO DE LEI LEGISLATIVO Nº 005/18 Dispõe sobre a concessão de diárias aos 
servidores do Poder Legislativo Municipal de Barão do Triunfo/RS e dá outras 
providências. APROVADO 01/10/2018. 

 

 
 
 

DECRETOS 
 
 

DECRETO LEGISLATIVO  Nº 001/18 Decreta Ponto Facultativo na data que indica e dá 

outras providências (12 e 13 de fevereiro - Carnaval). Data 06/02/2018.  

DECRETO LEGISLATIVO  Nº 002/18 Decreta Ponto Facultativo na data que indica e dá 

outras providências (30 de abril - Dia do Trabalho). Data 24/04/2018.  

DECRETO LEGISLATIVO  Nº 003/18 Decreta Ponto Facultativo na data que indica e dá 

outras providências (01 de junho - Corpus Christi). Data 29/05/2018.  

DECRETO LEGISLATIVO  Nº 004/18 Decreta LUTO OFICIAL no Poder Legislativo de 
Barão do Triunfo na ocasião que indica e dá outras providências. Data 20/06/2018. 
DECRETO LEGISLATIVO  Nº 005/18 Altera o horário de expediente da Câmara Municipal, 
nos dias de jogos da seleção brasileira de futebol na copa do mundo fifa 2018. Data 
28/06/2018. 
DECRETO LEGISLATIVO  Nº 006/18  Decreta Ponto Facultativo na data que indica e dá 
outras providências (21 de setembro - Revolução Farroupilha). Data 18/09/2018. 
DECRETO LEGISLATIVO  Nº 007/18  Decreta LUTO OFICIAL no Poder Legislativo de 
Barão do Triunfo na ocasião que indica e dá outras providências. Data 23/10/2018. 
DECRETO LEGISLATIVO  Nº 008/18  Decreta Ponto Facultativo na data que indica e dá 
outras providências (16 de novembro - Proclamação da República). Data 13/11/2018. 
DECRETO LEGISLATIVO  Nº 009/18  Decreta Ponto Facultativo na data que indica e dá 
outras providências (24 de dezembro e 31  de dezembro - Natal e Ano Novo). Data 
18/12/2018. 
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PROJETOS 
DO 

EXECUTIVO 

PREFEITO MUNICIPAL ELOMAR ROCHA KOLOGESKI 
 

 

PROJETO DE LEI  Nº 001/18  Autoriza o Poder Executivo a ceder, sob a forma de 
permissão de uso, a título gratuito, ás associações municipais especificas nesta Lei, os 
implementos agrícolas descritos, e dá outras providências. APROVADO 17/01/2018. 
PROJETO DE LEI  Nº 002/18 Cria cargos que especifica, altera quadro de servidores do 
Executivo de Barão do Triunfo e dá outras providências. APROVADO 17/01/2018. 
PROJETO DE LEI  Nº 003/18 Altera a redação artigos 1º, 2º, 4º, altera a redação do 
caput e reduz o valor constante das alíneas “A” A “G” do Art. 5º, revoga o artigo 12 e 
remunera os demais artigos, todos da Lei municipal nº 316/2017 e dá outras providências. 
APROVADO 17/01/2018. 
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PROJETO DE LEI  Nº 004/18 Concede revisão geral à remuneração dos servidores 
ativos e inativos do Poder Executivo e Legislativo municipal e dá outras providências. 
APROVADO 26/03/2018. 
PROJETO DE LEI  Nº 005/18 Dá nova redação aos artigos 148, 149, 150 e 151, todos da 
Lei municipal nº 059/1993 e dá outras providências. Com EMENDA MODIFICATIVA Nº 
001/18. APROVADO 04/06/2018. 
PROJETO DE LEI  Nº 006/18 Institui o “Banco de Horas” no âmbito da administração 
direta do município de Barão do Triunfo e dá outras providências. Com EMENDA 
MODIFICATIVA Nº 001/18 E EMENDA ADITIVA Nº 001/18. APROVADO 22/10/2018. 
PROJETO DE LEI  Nº 007/18 Autoriza a celebração de termo de fomento com o 
Conselho Comunitário Pró-segurança Pública de Barão do Triunfo e dá outras 
providências. APROVADO 23/04/2018. 
PROJETO DE LEI  Nº 008/18 Número vago. 
PROJETO DE LEI  Nº 009/18 Autoriza o Poder Executivo a realizar a despesa que indica 
destinada ao evento “Festa do Agricultor” e dá outras providências. APROVADO 
07/05/2018. 
PROJETO DE LEI  Nº 010/18 Autoriza a abertura de crédito adicional especial no valor de 
R$ 298.000,00 (duzentos e noventa e oito mil reais), no orçamento vigente; Altera PPA e 
LDO, e dá outras providências. APROVADO 04/06/2018. 
PROJETO DE LEI  Nº 011/18 Estende a concessão do vale-alimentação aos membros 
integrantes do Conselho Tutelar do município de Barão do Triunfo e dá outras 
providência. APROVADO 06/08/2018. 
PROJETO DE LEI  Nº 012/18 Autoriza a prorrogação dos prazos estabelecidos nos artigo 
1º da Lei Municipal nº 290/2017 e artigo 1º da Lei 292/2017 e dá outras providências. 
APROVADO 09/07/2018. 
PROJETO DE LEI  Nº 013/18 Altera o Caput do Artigo 5º da Lei Municipal nº 252/2016, 
de 15 de junho de 2016 e dá outras providências. APROVADO 16/07/2018. 
PROJETO DE LEI  Nº 014/18 Dispõe sobre o regime de concessão de diárias aos 
servidores e demais colaboradores no âmbito do Poder Executivo do Município de Barão 
do Triunfo e dá outras providências. COM EMENDA MODIFICATIVA Nº 001/18. 
APROVADO 03/09/2018. 
PROJETO DE LEI  Nº 015/18 Autoriza a abertura de crédito adicional especial no valor de 
R$16.400,00 (dezesseis mil e quatrocentos reais), no orçamento vigente, e dá outras 
providências. Com EMENDA SUBSTITUTIVA Nº 001/18. APROVADO 13/08/2018. 
PROJETO DE LEI  Nº 016/18 Autoriza o Município de Barão do Triunfo à realização de 
Convênios de Cooperação com o Estado do Rio Grande do Sul e com o Ente Regulador 
Delegado a Agergs - Agência Estadual de Regulação dos Serviços Públicos Delegados 
do Rio Grande do Sul a celebração de Contrato de Programa com a Corsan e dá outras 
providências. APROVADO 03/09/2018. 
PROJETO DE LEI  Nº 017/18 Reestrutura a composição do Conselho municipal de saúde 
prevista no artigo 4º da Lei Municipal nº 177/2014 e dá outras providências. COM 
EMENDA MODIFICATIVA Nº 001/18. APROVADO 03/09/2018. 
PROJETO DE LEI  Nº 018/18 Autoriza o Poder Executivo a ceder, sob forma de cessão 
de uso, a título gratuito, um (1) distribuidor de calcário à Associação Nossa Senhora 
Aparecida o implemento agrícola descrito, e dá outras providências. COM EMENDA 
MODIFICATIVA Nº 001/18. APROVADO 10/09/2018. 
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PROJETO DE LEI  Nº 019/18 Dispõe acerca do procedimento para o pagamento das 
requisições de pequeno valor devidas pelo município de Barão do Triunfo e dá outras 
providências. Com EMENDA MODIFICATIVA Nº 001/18. APROVADO 15/10/2018. 
PROJETO DE LEI  Nº 020/18 Autoriza o Poder Executivo a ceder, sob forma de cessão 
de uso, a título gratuito, uma retroescavadeira marca Randon à Associação Comunitária 
da Invernada dos Abreu, e dá outras providências. Com EMENDA ADITIVA Nº 002/18.  
APROVADO 12/11/2018. 
PROJETO DE LEI  Nº 021/18 Autoriza a abertura de crédito adicional especial no valor de 
R$2000.000,00 (duzentos mil reais), no orçamento vigente, Altera PPA e LDO e dá outras 
providências. APROVADO 08/10/2018. 
PROJETO DE LEI  Nº 022/18 Autoriza a doação de materiais inservíveis para a 
administração municipal à pessoa que descreve e da outras providências. APROVADO 
15/10/2018. 
PROJETO DE LEI  Nº 023/18 Altera a redação da Lei municipal nº 151/98 de 08 de 
dezembro de 1998 e dá outras providências. APROVADO 12/11/2018. 
PROJETO DE LEI  Nº 024/18 Autoriza o Poder Executivo a repassar á ASMURC - 
Associação dos municípios da Região Carbonífera - os valores que menciona e dá outras 
providências.  REJEITADO 10/12/2018. 
PROJETO DE LEI  Nº 025/18 Dispõe sobre as diretrizes orçamentárias do município de 
Barão do Triunfo para o exercício financeiro de 2019 e dá outras providências. 
APROVADO 10/12/2018. 
PROJETO DE LEI  Nº 026/18 Autoriza o Poder Executivo a realizar a despesa que indica, 
aloca recursos para a realização de evento previsto no calendário municipal e dá outras 
providências. APROVADO 03/12/2018. 
PROJETO DE LEI  Nº 027/18 Dispõe sobre Orçamento do município de Barão do Triunfo 
para o exercício financeiro de 2019 e dá outras providências. APROVADO 17/12/2018. 
PROJETO DE LEI  Nº 028/18 Institui turno único no serviço público municipal de Barão 
do Triunfo e dá outras providências. APROVADO 03/12/2018. 
PROJETO DE LEI  Nº 029/18 Autoriza a celebração de termo de fomento com o conselho 
comunitário pró-segurança pública de Barão do Triunfo - Consepro - e dá outras 
providências. APROVADO 10/12/2018. 
PROJETO DE LEI  Nº 030/18 Autoriza a celebração de termo de fomento com a 
Associação dos Pais e amigos dos excepcionais de Barão do Triunfo  - Apae - e dá outras 
providências. APROVADO 10/12/2018. 
 
 
 
 

28 APROVADOS 
01 REJEITADO 
0 RETIRADO 

01 NÚMERO VAGO 
0 ARQUIVADOS 
0 DEVOLVIDOS 
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PROPOSIÇÕES 
DOS  

VEREADORES 
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VEREADOR  
ALEX SANDRO 

                                                 
 

 

PEDIDO DE PROVIDÊNCIA Nº 005/18 DO VEREADOR ALEX SANDRO que seja 
providenciado construção de uma ponte na propriedade do Senhor Osmar de Souza 
Correa, vulgo neguinho do fidélis na localidade Invernada dos Abreu. Justificativa: A 
propriedade do mesmo fica em um lado do arroio e suas plantações e produções ficam 
no outro lado, ficando o mesmo sem acesso ao seu plantio nos dias de chuva. 
APROVADO 15/02/2018. 
INDICAÇÃO N° 004/18 DO VEREADOR ALEX SANDRO juntamente com o Jurídico da 
prefeitura, que encaminhe a legalização dos terrenos das escolas municipais, em especial 
as escolas Marechal Deodoro da Fonseca e Dr. Otelo Rosa. Justificativa:  Justifica-se 
pelo fato de necessitar de documentação para que se seja encaminhado pedido de 
verbas parlamentares, junto a Deputados, para investimentos nas escolas. APROVADO 
19/02/2018. 
PEDIDO DE PROVIDÊNCIA Nº 013/18 DO VEREADOR ALEX SANDRO que seja 
providenciado encascalhamento na lomba perto da residência de Julio, na localidade 
estrada dos Menezes que vai do Derço até a residência do Senhor Bira. Justificativa: A 
estrada dessa localidade encontra-se regular, mas essa lomba de aproximadamente 30 
metros está sem condições de trafego, deixando os moradores dessa localidade sem 
trafego de carros nesse local. APROVADO 26/02/2018. 
PEDIDO DE PROVIDÊNCIA Nº 021/18 DO VEREADOR ALEX SANDRO que seja 
providenciado reforma de uma ponte na localidade Linha Nova, onde dá acesso às 
residências dos Senhores José Bazela e Olindo Fortes. Justificativa: Os serviços com a 
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patrola não estão sendo realizados nessa localidade devido a patrola não ter acesso por 
não poder passar na ponte. APROVADO 12/03/2018. 
PEDIDO DE PROVIDÊNCIA Nº 027/18 DO VEREADOR ALEX SANDRO que seja 
providenciado patrolamento e encascalhamento na localidade Linha Nova passando pela 
residência do Senhor Henrique Gimenes e pela propriedade de Alberto Collovine indo até 
a divisa com o município de Cerro Grande do Sul. APROVADO 23/04/2018. 
PEDIDO DE PROVIDÊNCIA Nº 029/18 DO VEREADOR ALEX SANDRO que seja 
providenciado conserto dos brinquedos da pracinha da Escola Municipal Otelo Rosa. 
Justificativa: Os brinquedos encontram-se em péssimas condições e oferecendo risco as 
crianças. APROVADO 07/05/2018. 
PEDIDO DE PROVIDÊNCIA Nº 030/18 DO VEREADOR ALEX SANDRO que seja 
providenciado fechamento de boca de lobo que encontra-se na rua Diones Garcia, 
próximo da residência do Senhor Ismael. APROVADO 07/05/2018. 
PEDIDO DE PROVIDÊNCIA Nº 043/18 DO VEREADOR ALEX SANDRO que seja 
providenciado reforma de bueiro na estrada da produção, na localidade de Morrinhos, 
próximo a propriedade do falecido Norberto. Justificativa:  O bueiro desmoronou 
obstruindo a metade da estrada, colocando em risco os usuários que trafegam pela 
mesma. APROVADO 25/06/2018. 
PEDIDO DE PROVIDÊNCIA Nº 046/18 DO VEREADOR ALEX SANDRO que seja 
providenciado encascalhamento no local onde o ônibus faz a manobra perto da 
residência do Senhor Nelson Goulart na localidade de morrinhos. APROVADO 
06/08/2018. 
PEDIDO DE PROVIDÊNCIA Nº 055/18 DO VEREADOR ALEX SANDRO que seja 
providenciado reconstrução de um bueiro na localidade Passo Grande, na estrada que 
passa pela chacra do Senhor Ivo Garcia, passando pelas residências de Leonel Mariano 
e Odilon, onde dá acesso a casa do Senhor Moso. Justificativa:  Devido a enchente o 
bueiro caiu deixando os moradores dessa localidade sem acesso de veículos. 
APROVADO 10/09/2018. 
PEDIDO DE PROVIDÊNCIA Nº 064/18 DO VEREADOR ALEX SANDRO que seja 
realizado construção de um bueiro na localidade faxinal, próximo a residência do Senhor 
Ica, local onde alaga pelo motivo de o bueiro existente não dar conta da passagem de 
água nos dias de chuva, impedindo a passagem de veículos. APROVADO 01/10/2018. 
PEDIDO DE PROVIDÊNCIA Nº 071/18 DO VEREADOR ALEX SANDRO que seja 
providenciado reconstrução de uma ponte de madeira que dá acesso a residência do 
Senhor Alvicio Menezes e Olinda Fortez, onde hoje não há passagem para nenhum tipo 
de veículo, sendo que os moradores são idosos e necessitam acesso de transporte até 
sua residência. APROVADO 15/10/2018. 
PEDIDO DE PROVIDÊNCIA Nº 080/18 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 12/11/2018. 
PEDIDO DE PROVIDÊNCIA Nº 081/18 DO VEREADOR ALEX SANDRO que seja 
providenciado aterro no bueiro existente perto da residência do Senhor Adelcio Nogueira 
vulgo Socó na localidade Serra do Herval. APROVADO 12/11/2018. 
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PEDIDO DE PROVIDÊNCIA Nº 085/18 DO VEREADOR ALEX SANDRO que seja 
providenciado construção de bueiro na localidade Zona dos Marques onde dá acesso a 
residência Idio Salatti e mais outras quatro famílias que residem nessa localidade. 
Justificativa:  Os canos já foram comprados pelo morador, solicita-se somente o serviço 
para a construção do referido bueiro. APROVADO 26/11/2018. 
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PEDIDO DE PROVIDÊNCIA Nº 001/18 DO VEREADOR DIOGO que seja providenciado 
a colocação de uma parada de ônibus na entrada da rua do soldado Abreu, na saída do 
barão / produção. APROVADO 05/02/2018. 
PEDIDO DE INFORMAÇÃO Nº 002/18 DO VEREADOR DIOGO que envie cópia do 
edital e do processo de compra dos equipamentos agrícolas que foram cedidos as 
Associações, informando as empresas participantes, tipos de máquinas compradas, 
marcas e demais especificações, assim como os valores pagos, notas fiscais, empresas 
vencedoras e as Associações destinadas. APROVADO 15/02/2018. 
INDICAÇÃO N° 002/18 DO VEREADOR DIOGO que seja encaminhado junto ao 
Governo do Estado e Defesa Civil, pedido de situação de emergência no município 
devido ao agravamento da seca nos últimos meses. APROVADO 19/02/2018. 
INDICAÇÃO N° 003/18 DO VEREADOR DIOGO que seja estudada a possibilidade de 
aquisição de um caminhão pipa (bomba d’água) pela prefeitura de Barão do Triunfo para 
ficar à disposição para casos de possíveis necessidades de água potável e contenção de 
incêndios. APROVADO 19/02/2018. 



Câmara Municipal de Barão do Triunfo 

    
         

 

Resumo/2018                                                                                                       20 
 

 

 

 

PEDIDO DE INFORMAÇÃO N° 004/18 DO VEREADOR DIOGO que informe onde se encontra 
a roçadeira; Qual o motivo que está parada e se tem previsão de voltar a realizar serviços 
de roçadas nas estradas. APROVADO 19/02/2018. 
PEDIDO DE INFORMAÇÃO Nº 007/18 DO VEREADOR DIOGO que informe o que 
segue sobre a plantadeira, marca vence tudo, cor laranja adquirida na administração 
passada, informe onde se encontra, caso tenha sido encaminhada para reforma informe 
em qual empresa e qual o valor da reforma. APROVADO 26/02/2018. 
PEDIDO DE INFORMAÇÃO Nº 009/18 DO VEREADOR DIOGO  que informe o que 
segue sobre o transporte escolar  terceirizado: Qual a previsão do início do transporte 
escolar terceirizado; Se já foi  realizado licitação; Quantas linhas foram licitadas; Quantos 
quilômetros somam essas linhas; Relação do trajeto executado pelo transporte 
terceirizado no ano de 2017 e a relação do trajeto que  será executado em 2018; Valor do 
repasse para  transporte terceirizado em 2017 e a previsão de repasse para 2018; 
Informe também se foi realizado vistoria nos transportes terceirizados, bem como nos 
transportes municipais. APROVADO 05/03/2018. 
PEDIDO DE PROVIDÊNCIA Nº 019/18 DO VEREADOR DIOGO que seja providenciado 
abertura, alinhamento, conservação e infraestrutura necessária na Rua Luiz Gonzaga 
Dalbem, iniciando na APAE indo até o final da rua, bem como da Rua 7 de setembro 
iniciando em frente a residência do Senhor Palmor até o final da rua que dá acesso a Rua 
Pastor Juvelino. APROVADO 12/03/2018. 
INDICAÇÃO Nº 013/18 DO VEREADOR DIOGO que juntamente com o Legislativo 
busque através das empresas de telecomunicação que prestam serviços no município 
parceria para implantação do Programa Internet para todos. APROVADO 09/04/2018. 
PEDIDO DE INFORMAÇÃO Nº 013/18 DO VEREADOR DIOGO que informe como está 
o processo de convênio para a realização de confecção de RG na Prefeitura municipal e 
se há uma data prevista para dar início a esse serviço no município. APROVADO 
16/04/2018. 
PEDIDO DE PROVIDÊNCIA Nº 024/18 DO VEREADOR DIOGO que seja providenciado 
com urgência manutenção no calçamento do centro, especialmente em frente a casa do 
Senhor Odone, em frente ao restaurante Barão Grill e em frente ao F.G Comércio entre 
outros pontos que necessitam de reparos. APROVADO 23/04/2018. 
PEDIDO DE INFORMAÇÃO Nº 017/18 DO VEREADOR DIOGO que informe como está 
a situação do contrato com a Empresa que iniciou a obra de reforma e aumento do ESF 
Alceu Wamosy, informando o que o Executivo pretendo fazer a respeito para que seja 
realizado o término da obra. APROVADO 07/05/2018. 
INDICAÇÃO Nº 016/18 DO VEREADOR DIOGO que seja estudada a possibilidade de 
criação de Projeto de Lei onde a Prefeitura possa receber doação de madeira para a 
realização de consertos e construções de pontes no município. APROVADO 21/05/2018. 
PEDIDO DE PROVIDÊNCIA Nº 049/18 DO VEREADOR DIOGO que seja providenciado 
patrolamento, encascalhamento e manutenção da estrada Linha Brandão, Faxinal 
entrando no Lodi e saindo na ponte de ferro, entrando também na estrada chamada 
Linha morena, passando pela propriedade do Senhor Vilmar Bedum, realizando 
manutenção de um atolador abaixo da casa do Senhor Salvador, concluindo a 
manutenção até a estrada da Data. APROVADO 13/08/2018. 
PEDIDO DE INFORMAÇÃO Nº 044/18 DO VEREADOR DIOGO que informe se está 
sendo tomado alguma iniciativa para a volta da banda municipal, se está sendo 
elaborado algum projeto para a retomada da mesma e se há algum prazo para a 
retomada das atividades e apresentações da banda municipal. APROVADO 27/08/2018. 
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PEDIDO DE PROVIDÊNCIA Nº 059/18 DO VEREADOR DIOGO que seja providenciado 
patrolamento da estrada que passa no campo do Armim, estrada dos Bunilhas e Boca do 
campo. APROVADO 10/09/2018. 
PEDIDO DE PROVIDÊNCIA Nº 060/18 DO VEREADOR DIOGO que seja providenciado 
com urgência colocação de uma lixeira na localidade Arroio Grande, próximo as 
residências de Gilberto Holtz e Rafael Carpinski, na esquina que dá acesso a estrada do 
falecido Felipe Cebola, onde substituirá uma lixeira que se deteriorou com o tempo. 
APROVADO 17/09/2018. 
PEDIDO DE PROVIDÊNCIA Nº 065/18 DO VEREADOR DIOGO que seja realizado 
patrolamento, encascalhamento e construção de um bueiro próximo ao Tadilho na 
estrada dos Bonilha. APROVADO 01/10/2018. 
PEDIDO DE PROVIDÊNCIA Nº 066/18 DO VEREADOR DIOGO que seja providenciado 
colocação de parada de ônibus na saída da residência do falecido Vani na estrada do 
morrinhos. APROVADO 01/10/2018. 
PEDIDO DE INFORMAÇÃO Nº 050/18 DO VEREADOR DIOGO que informe se foi 
realizado licitação para coleta de lixo no município, se sim envie cópia do edital, itinerário 
e os dias das coletas, caso não tenha sido licitado informe o motivo. APROVADO 
01/10/2018. 
PEDIDO DE PROVIDÊNCIA Nº 073/18 DO VEREADOR DIOGO que seja providenciado 
construção de uma ponte na localidade Linha dos Pizzio que dá acesso a residência da 
Senhora Rosa Maria, sendo que a mesma fornece a madeira para a construção da ponte. 
APROVADO 15/10/2018. 
INDICAÇÃO Nº 024/18 DO VEREADOR DIOGO que juntamente com o Legislativo 
busque soluções para os problemas existentes ao sinal da telefonia Vivo em nosso 
município. APROVADO 05/11/2018. 
REQUERIMENTO 002/18 DO VEREADOR DIOGO   agendamento de reunião com a 
Empresa de telefonia Vivo para tratarem sobre problemas decorrentes no sinal de 
telefone em nosso município. APROVADO 05/11/2018. 
REQUERIMENTO 003/18 DO VEREADOR DIOGO   que a Câmara juntamente com a 
Câmara Municipal de Mariana Pimentel organize um campeonato de futsal de integração 
entre as Câmaras municipais da região. APROVADO 05/11/2018. 
PEDIDO DE PROVIDÊNCIA Nº 082/18 DO VEREADOR DIOGO que seja providenciado 
patrolamento, encascalhamento e roçadas no travessão que passa pelo Gelson Gelinski, 
na estrada dos Ambos, entrando no antigo mercado do Raul, indo até o Sergio Schualm e 
na travessa que passa pela residência de Altemir Mick saindo na entrada da estrada 
Alfredo Silveira. APROVADO 12/11/2018. 
PEDIDO DE PROVIDÊNCIA Nº 084/18 DO VEREADOR DIOGO que seja providenciado 
conserto da placa da entrada do município e que seja refeito uma placa com divulgação 
dos atrativos turísticos do município, bem como as festas da Uva e do Agricultor, sendo 
que a mesma pode ser incluída no orçamento de gastos de divulgação da Festa do 
Agricultor. APROVADO 19/11/2018. 
PEDIDO DE PROVIDÊNCIA Nº 086/18 DO VEREADOR DIOGO que seja providenciado 
patrolamento e encascalhamento nas demais ruas do centro do município. APROVADO 
03/12/2018. 
INDICAÇÃO Nº 027/18 DO VEREADOR DIOGO que seja estudada a possibilidade entre 
o Executivo, Legislativo, Secretaria de educação, professores e comunidade para a 
formação de uma comissão para a elaboração de um concurso para criação do hino 
municipal. APROVADO 17/12/2018. 
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INDICAÇÃO Nº 028/18 DO VEREADOR DIOGO   solicita ao Executivo Municipal A 
REITERAÇÃO DAS SEGUINTES INDICAÇÕES: INDICAÇÃO Nº 021/17 DO 
VEREADOR DIOGO que seja retomada as atividades da Banda Municipal. 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 17/12/2018. 
PEDIDO DE INFORMAÇÃO Nº 059/18 DO VEREADOR DIOGO que forneça a prestação 
de contas da festa de natal do município, informando quais critérios foram usados para a 
escolha dos fornecedores de bebidas e alimentos para a festa. APROVADO 17/12/2018. 
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PEDIDO DE PROVIDÊNCIA Nº 002/18 DO VEREADOR ILO que seja providenciado a 
construção de uma ponte nas proximidades da estrada do fumo que dará acesso a 
residência de Everton Gelinsk. APROVADO 05/02/2018. 
PEDIDO DE PROVIDÊNCIA Nº 003/18 DO VEREADOR ILO que seja providenciado 
patrolamento na estrada do fumo com melhorias e alargamento nas proximidades das 
residências de Ivo e Ivan. APROVADO 05/02/2018. 
PEDIDO DE PROVIDÊNCIA Nº 014/18 DO VEREADOR ILO que seja providenciado 
patrolamento e melhorias na estrada que sai da Boca do Campo, passando pelas 
residências de Laurinho e Jovenil até a região dos Correia, indo até a divisa com o 
município de Cerro Grande do Sul com reconstrução de uma ponte localizada nessa 
mesma estrada. APROVADO 26/02/2018. 
INDICAÇÃO Nº 014/18 DO VEREADOR ILO que seja estudada a possibilidade de 
construção de um banheiro no pátio da Prefeitura para uso das pessoas que ficam à 
espera do transporte da saúde. APROVADO 16/04/2018. 
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PEDIDO DE PROVIDÊNCIA Nº 026/18 DO VEREADOR ILO que seja providenciado 
patrolamento e roçadas na estrada que sai da Produção Varzinha, passando pelo campo 
de rodeio, bar do Alexandre indo até a Boca do campo. APROVADO 23/04/2018. 
PEDIDO DE PROVIDÊNCIA Nº 044/18 DO VEREADOR ILO que seja providenciado 
patrolamento e melhorias na estrada da invernada dos Abreu, saindo da produção, 
passando pelas residências de Carlinhos, Damazio, Adão Bico, falecido Ricardão, Jorge 
Gordo até as proximidades da residência de Romildo. APROVADO 25/06/2018. 
PEDIDO DE PROVIDÊNCIA Nº 057/18 DO VEREADOR ILO que seja providenciado 
patrolamento e com melhorias na estrada que sai da ponte do Leozé passando pelas 
residências de Paulo Lanzarini, André Lombardi até a residência de Dida Lombardi. 
APROVADO 10/09/2018. 
PEDIDO DE PROVIDÊNCIA Nº 058/18 DO VEREADOR ILO que seja providenciado 
patrolamento da estrada da produção passando pelas residências de Belo Domingo até a 
residência de Leozé retornando, passando pela residência de João do niquito até a 
residência de Flávio. APROVADO 10/09/2018. 
INDICAÇÃO Nº 023/18 DO VEREADOR ILO que seja estudada a possibilidade de 
colocação de um transporte semanalmente através da Secretaria de saúde para o 
Município de São Jerônimo. APROVADO 24/09/2018. 
PEDIDO DE PROVIDÊNCIA Nº 067/18 DO VEREADOR ILO que seja providenciado 
melhorias com cascalho e desentupimento dos bueiros existentes na estrada do fumo 
saindo da produção até Linha Nova. APROVADO 08/10/2018. 
PEDIDO DE PROVIDÊNCIA Nº 068/18 DO VEREADOR ILO que seja providenciado 
melhorias com cascalho na estrada que sai da produção, passando pelas residências de 
Eié, Vilmar Marcuci, Domingos até a residência de Leozé. APROVADO 08/10/2018. 
PEDIDO DE PROVIDÊNCIA Nº 088/18 DO VEREADOR ILO que seja providenciado 
patrolamento e encascalhamento na estrada dos Marques, saindo da Produção passando 
pelas residências de Odélio, Terencio até a Linha Nova, retornando passando pela 
Capela Santa Terezinha, residências de Juarez, João Lanzarini Pacheco até a estrada da 
Produção. APROVADO 03/12/2018. 
PEDIDO DE PROVIDÊNCIA Nº 091/18 DO VEREADOR ILO que seja providenciado 
patrolamento na estrada que sai da produção passando pelas residências de Ieié, Vilmar 
Marcuci, Domingos até residência de Leozé. APROVADO 17/12/2018. 
PEDIDO DE PROVIDÊNCIA Nº 092/18 DO VEREADOR ILO que seja providenciado 
patrolamento roçadas na estrada que sai da produção, passando pelas residências de 
Zica, João, Adair, Júnior, retornando passando pelo Sergio do Niquito, Claudião, Marino 
até a produção. APROVADO 17/12/2018. 
PEDIDO DE PROVIDÊNCIA Nº 093/18 DO VEREADOR ILO que seja providenciado 
patrolamento e melhorias na estrada que sai da ponte do Leozé passando pleas 
residências de Paulo Lanzarini, André a residência de Dida Lombardi. APROVADO 
17/12/2018. 
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PEDIDO DE PROVIDÊNCIA Nº 007/18 DO VEREADORA LUCIANE que seja providenciado 
plainado necessário para um campo de rodeio junto à cachoeira Armando Solka, a 
pedido do proprietário. Havendo ou não possibilidade, respondam o mais breve possível. 
APROVADO 19/02/2018. 
PEDIDO DE PROVIDÊNCIA Nº 011/18 DA VEREADORA LUCIANE que seja 
providenciado colocação de placas indicando o nome das ruas no centro e o nome das 
Linhas e localidades no interior, bem como indicando os pontos turísticos do município. 
APROVADO 26/02/2018. 
PEDIDO DE PROVIDÊNCIA Nº 012/18 DA VEREADORA LUCIANE que seja 
providenciado patrolamento da estrada Mato Bier, entrando perto de Mauro Gocthel, 
passando pela residência da Senhora Teresa com encascalhamento nos lugares 
necessários nesse trajeto. APROVADO 26/02/2018. 
PEDIDO DE PROVIDÊNCIA Nº 018/18 DA VEREADORA LUCIANE que seja 
providenciado patrolamento na Linha Nova, passando pela Boca do Campo indo até a 
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Serra do Herval, com cascalhamento nos lugares necessários nesse trajeto. 
APROVADO 05/03/2018. 
PEDIDO DE PROVIDÊNCIA Nº 041/18 DA VEREADORA LUCIANE que seja 
providenciado colocação de placa de pare, bem como limpeza da vegetação contida no 
local e alargamento das vias ao redor do triângulo de acesso localizado perto da 
residência de Hélio Semensatto na localidade Linha Dona Amália. APROVADO 
18/06/2018. 
INDICAÇÃO Nº 020/18 DA VEREADORA LUCIANE que seja estudada a possibilidade 
do Executivo realizar convênio com a Receita Federal para atendimento da receita a 
pessoa física e ITR no município através da Prefeitura. APROVADO 16/07/2018. 
PEDIDO DE PROVIDÊNCIA Nº 056/18 DA VEREADORA LUCIANE que seja 
providenciado patrolamento e encascalhamento na estrada da localidade Água Fria, 
bem nas demais estradas vicinais. APROVADO 10/09/2018.  
PEDIDO DE PROVIDÊNCIA Nº 077/18 DA VEREADORA LUCIANE que seja 
providenciado patrolamento da estrada Mato Bier, entrando perto de Mauro Gocthel, 
passando pela residência da Senhora Teresa com encascalhamento nos lugares 
necessários nesse trajeto. APROVADO 05/11/2018.  
PEDIDO DE PROVIDÊNCIA Nº 078/18 DA VEREADORA LUCIANE que seja 
providenciado patrolamento e encascalhamento da estrada Linha Dona Francisca. 
APROVADO 05/11/2018.  
PEDIDO DE PROVIDÊNCIA Nº 079/18 DA VEREADORA LUCIANE que seja 
providenciado restauração e elevação da ponte que da acesso a residência de Dilamar 
Jass na localidade Arroio grande. APROVADO 05/11/2018.  
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PEDIDO DE PROVIDÊNCIA Nº 017/18 DO VEREADOR MANOEL RENATO que seja 
providenciado reforma de uma ponte na localidade da Água Fria que da acesso as 
residências de Sandra, Celso, Adilson e Romana.  Justificativa: Os serviços com a 
patrola não estão sendo realizados nessa localidade devido a patrola não ter acesso por 
não poder passar na ponte. APROVADO 05/03/2018. 
INDICAÇÃO Nº 009/18 DO VEREADOR MANOEL RENATO que seja estudada a 
possibilidade de realizar uma extensão da Secretaria de obras na localidade Serra do 
Herval, para armazenamento das máquinas e realização de serviços nessas localidades. 
Justificativa:  Deste modo evitaria gostos desnecessários com o transporte de máquinas 
e daria mais rentabilidade na realização dos trabalhos realizados através da secretaria de 
obras. APROVADO 26/03/2018. 
PEDIDO DE PROVIDÊNCIA Nº 034/18 DO VEREADOR MANOEL RENATO que seja 
providenciado retirada da pinheira que encontra-se dentro da pracinha, bem como a troca 
da tela ao redor da mesma, se possível trocar por tela soldada e colocar mais areia na 
pracinha. APROVADO 21/05/2018. 
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INDICAÇÃO Nº 017/18 DO VEREADOR MANOEL RENATO que seja estudada a 
possibilidade de colocar dois horários de transporte para levar os pacientes da saúde 
para Porto Alegre. JUSTIFICATIVA: No sentido de melhoria para os pacientes que 
utilizam o transporte e que tem suas consultas marcadas no horário da tarde, os mesmos 
não precisariam sair no horário das 04:00 horas da manhã tendo que esperar até a tarde 
para consultar. APROVADO 11/06/2018. 
PEDIDO DE PROVIDÊNCIA Nº 040/18 DO VEREADOR MANOEL RENATO que seja 
providenciado colocação de parada de ônibus na entrada que da acesso a residência do 
Senhor Racife, vulgo nenê quica. Justificativa:  Neste local é feito a manobra de três 
horários de transporte colegial, sendo que em todos os horários há alunos, bem como 
também há passageiros que ficam a espera do transporte coletivo neste mesmo local. 
APROVADO 18/06/2018. 
PEDIDO DE PROVIDÊNCIA Nº 047/18 DO VEREADOR MANOEL RENATO que seja 
providenciado reforma de uma ponte na localidade da Água Fria. APROVADO 
06/08/2018. 
PEDIDO DE PROVIDÊNCIA Nº 076/18 DO VEREADOR MANOEL RENATO que seja 
providenciado reconstrução de ponte na localidade Água fria perto das residências de 
Gabriel e Arai de Lima. Justificativa:  Com a construção da ponte diminuirá a distância 
de acesso de cerca de sete famílias até a estrada geral. APROVADO 22/10/2018. 
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VEREADOR  
MATEUS 

 
 
 
PEDIDO DE INFORMAÇÃO Nº 001/18 DO VEREADOR MATEUS que informe qual o 
motivo da retificação no edital do transporte escolar, mais especificamente na linha 15, 
por qual motivo foi mudado a capacidade de lotação de 26 para 30. APROVADO 
15/02/2018.  
PEDIDO DE INFORMAÇÃO N° 003/18 DO VEREADOR MATEUS Envie cópia integral do PAE 
referente ao concurso público realizado em 2016, bem como cópia da decisão do prefeito, 
e manifestação do da Promotoria de Justiça, se houver. Qual a situação do processo 
seletivo de médicos, quantos inscritos e qual a previsão de início do trabalho deles. 
APROVADO 15/02/2018. 
PEDIDO DE INFORMAÇÃO Nº 008/18 DO VEREADOR MATEUS que informe quais são 
os membros da coordenadoria da defesa civil do município, informe também se foi 
decretado situação de emergência por causa da seca e do granizo e se tiveram alguma 
resposta do mesmo. APROVADO 05/03/2018. 
PEDIDO DE PROVIDÊNCIA Nº 020/18 DO VEREADOR MATEUS que seja realizado 
aterro no início da subida próxima a residência do Senhor Alverino Vaz, sugere-se que 
seja aproveitado a máquina cedida pelo Estado para realizar esse serviço. APROVADO 
12/03/2018. 
INDICAÇÃO Nº 008/18 DO VEREADOR MATEUS que a licitação para o transporte 
escolar seja realizado na modalidade de pregão eletrônico. Justificativa:  Com a 
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realização desse certame nessa modalidade haverá mais agilidade, sendo que o prazo de 
divulgação é de 8 dias, além da possibilidade de haver economia, haja vista a maior 
concorrência. APROVADO 19/03/2018. 
PEDIDO DE INFORMAÇÃO Nº 010/18 DO VEREADOR MATEUS que informe se já 
existe previsão de qual será o índice de reposição salarial do funcionalismo, informe 
também se o município está pagando o piso do magistério de acordo com o determinado 
pelo ministério de educação. APROVADO 19/03/2018. 
INDICAÇÃO Nº 010/18 DO VEREADOR MATEUS que seja realizado cadastro no 
programa de cadastramento de propostas no Ministério da Agricultura, número 
2200020180001, onde foi destinado ao Município o recurso no valor de R$ 100.000,00 de 
Emenda Parlamentar do Deputado Jerónimo Goergen. APROVADO 26/03/2018. 
INDICAÇÃO Nº 011/18 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 02/04/2018. 
PEDIDO DE INFORMAÇÃO Nº 015/18 DO VEREADOR MATEUS que informe como está 
sendo realizado a manutenção das impressoras do Executivo, das secretárias e das 
escolas municipais. APROVADO 16/04/2018. 
PEDIDO DE INFORMAÇÃO Nº 016/18 DO VEREADOR MATEUS que informe como está 
a situação atual dos processos de regularização dos terrenos das escolas municipais e 
dos demais prédios públicos. APROVADO 23/04/2018. 
INDICAÇÃO Nº 015/18 DO VEREADOR MATEUS que seja estudada a possibilidade de 
criação de Projeto de Lei para reposição do reajuste do vale alimentação dos servidores 
municipais do Poder Executivo. APROVADO 07/05/2018. 
PEDIDO DE INFORMAÇÃO Nº 018/18 DO VEREADOR MATEUS que informe se existe 
previsão de retomada das atividades da Banda Municipal, caso haja previsão de retorno 
informe se a contratação do regente de banda será por concurso, contrato ou parceria. 
APROVADO 07/05/2018. 
PEDIDO DE INFORMAÇÃO Nº 019/18 DO VEREADOR MATEUS que informe se existe 
algum documento de posse do cemitério do município. APROVADO 07/05/2018. 
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PEDIDO DE PROVIDÊNCIA Nº 033/18 DO VEREADOR MATEUS que seja 
providenciado cercamento dos locais onde ficam estacionados os veículos da Prefeitura, 
em especial o pátio da Prefeitura, terreno onde ficam os ônibus e na secretaria de obras. 
APROVADO 14/05/2018. 
PEDIDO DE INFORMAÇÃO Nº 021/18 DO VEREADOR MATEUS que informe se os 
avanços dos servidores e as mudanças de classe do magistério estão sendo concedidos 
e pagos, caso não esteja informe o motivo. APROVADO 14/05/2018. 
PEDIDO DE PROVIDÊNCIA Nº 035/18 DO VEREADOR MATEUS que seja 
providenciado instalação de mais lâmpadas de iluminação pública nas entradas do centro 
da cidade e nos postes que ainda não possuem iluminação. APROVADO 21/05/2018. 
PEDIDO DE PROVIDÊNCIA Nº 036/18 DO VEREADOR MATEUS que seja 
providenciado colocação mais bocas de lobo na rua Luiz Gonzaga Dalbem entre o 
Sindicato e a esquina da Dona Cleny. APROVADO 21/05/2018. 
PEDIDO DE INFORMAÇÃO Nº 022/18 DO VEREADOR MATEUS que informe se 
planejam realizar algum leilão nesse ano, se sim se já existe levantamento de quais itens 
que serão leiloados e qual será a comissão de avaliação. APROVADO 28/05/2018. 
PEDIDO DE INFORMAÇÃO Nº 023/18 DO VEREADOR MATEUS que informe qual a 
situação dos seguintes veículos e máquinas da Prefeitura, e se dependem de conserto 
quais os defeitos e prazo para manutenção: Ônibus cuja as placas iniciam pelas iniciais 
KMG, informando se a iluminação externa do mesmo já foi consertada; Ambulância 
Doblo; Carregadeira nova; Retroescavadeira JCB que esta parada no galpão da 
Prefeitura. APROVADO 28/05/2018. 
PEDIDO DE INFORMAÇÃO Nº 024/18 DO VEREADOR MATEUS que informe por qual 
motivo não foram pagas as horas extras para alguns funcionários, em que foi baseado e 
se existe previsão para esse pagamento. APROVADO 04/06/2018. 
PEDIDO DE INFORMAÇÃO Nº 032/18 DO VEREADOR MATEUS que informe quem 
está fazendo o pagamento da conta de luz da Secretaria de Obras. APROVADO 
18/06/2018. 
PEDIDO DE INFORMAÇÃO Nº 033/18 DO VEREADOR MATEUS em relação a 
indicação nº 010/2018 desse Vereador, que informe se foi feito o cadastro no SICONV, se 
sim encaminhe cópia do cadastro e caso não tenha sido feito informe o motivo. 
APROVADO 18/06/2018. 
PEDIDO DE INFORMAÇÃO Nº 034/18 DO VEREADOR MATEUS com relação ao 
pedido de informação nº 021/2018 desse Vereador, que encaminhe a relação das 
solicitações dos avanços e mudanças de classe protocolados nesse ano, descrevendo a 
situação em que se encontra cada uma. APROVADO 18/06/2018. 
PEDIDO DE INFORMAÇÃO Nº 035/18 DO VEREADOR MATEUS que informe relação 
dos CCs, informando também quais funcionários recebem FG, especificando o cargo de 
cada um. APROVADO 02/07/2018. 
PEDIDO DE INFORMAÇÃO Nº 036/18 DO VEREADOR MATEUS que envie relatório 
dos transportes escolares, informando quantos dias houve falta nos transportes dos 
alunos nos últimos dois meses e no início de julho, informando quais veículos encontram-
se em manutenção.  APROVADO 16/07/2018. 
PEDIDO DE INFORMAÇÃO Nº 037/18 DO VEREADOR MATEUS que envie relatório 
das avarias da ambulância doblo, justificando a destinação da mesma para leilão. 
Também informe as avarias da patrola Huber Warco e da Caçamba PAC. APROVADO 
16/07/2018. 
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INDICAÇÃO Nº 021/18 DO VEREADOR MATEUS INDICA que o Executivo Municipal 
proceda a contratação de empresa para a elaboração de levantamento de insalubridade 
para os cargos de psicóloga, agentes comunitários de saúde e demais cargos que 
solicitarem. APROVADO 06/08/2018. 
PEDIDO DE INFORMAÇÃO Nº 039/18 DO VEREADOR MATEUS que informe se houve 
algum andamento no processo referente ao concurso 01/2016, tanto no PAE quanto 
perante a justiça, encaminhando cópias da documentação. APROVADO 13/08/2018. 
PEDIDO DE PROVIDÊNCIA Nº 051/18 DO VEREADOR MATEUS que seja 
providenciado construção de uma boca de lobo na entrada da APAE, também que seja 
realizado instalação da boca de lobo pré moldada na rua 7 de setembro, abaixo da casa 
da Senhora Maria da Conceição. APROVADO 20/08/2018. 
PEDIDO DE INFORMAÇÃO Nº 041/18 DO VEREADOR MATEUS com relação a 
resposta da Indicação nº 014/18 que informe se já foi realizado vistoria na roçadeira e a 
determinação de um servidor para opera-la. APROVADO 20/08/2018. 
PEDIDO DE PROVIDÊNCIA Nº 053/18 DO VEREADOR MATEUS que seja 
providenciado limpeza e desentupimento das bocas de lobo do centro do município, 
principalmente as localizadas em frente ao mercado Preço Bom.  APROVADO 
27/08/2018. 
PEDIDO DE INFORMAÇÃO Nº 047/18 DO VEREADOR MATEUS que informe se existe 
algum funcionário municipal proibido de conduzir veículos oficiais, se sim informe quais e 
os motivos. APROVADO 10/09/2018. 
PEDIDO DE PROVIDÊNCIA Nº 070/18 DO VEREADOR MATEUS que seja 
providenciado reforma com urgência no ônibus de placa KPC, com colocação de bancos 
e que enquanto não for feito a reforma do mesmo que este não seja usado. APROVADO 
08/10/2018. 
PEDIDO DE INFORMAÇÃO Nº 051/18 DO VEREADOR MATEUS que envie cópia da 
documentação enviada pelo judiciário e as respostas prestadas pela administração com 
relação ao concurso. APROVADO 05/11/2018. 
PEDIDO DE PROVIDÊNCIA Nº 083/18 DO VEREADOR MATEUS que seja realizada a 
reforma da ponte da estrada dos Marques com a maior brevidade possível, haja vista o 
grande fluxo de veículos e caminhões no percurso. Salienta-se que existem moradores 
dispostos a oferecerem as madeiras para que seja feita essa reforma. APROVADO 
12/11/2018. 
PEDIDO DE INFORMAÇÃO Nº 054/18 DO VEREADOR MATEUS que envie planta 
informando as medidas e os proprietários do terreno do cemitério e dos terrenos vizinhos. 
APROVADO 12/11/2018. 
PEDIDO DE INFORMAÇÃO Nº 057/18 DO VEREADOR MATEUS que informe com 
relação ao transporte escolar para o próximo ano qual a situação atual da frota própria, 
quantos ônibus estão fora de circulação, se existe previsão de mudanças nas linhas, se 
existe previsão de compra ou recebimento de novos veículos, e quanto ao ônibus que foi 
noticiado que seria recebido no ano passado, como o mesmo seria recebido e em que 
situação encontra-se. APROVADO 03/12/2018. 
PEDIDO DE PROVIDÊNCIA Nº 089/18 DO VEREADOR MATEUS que seja 
providenciado alargamento da Rua Nestor Briddi a partir da Rua Pastor Jovelino. 
APROVADO 10/12/2018. 

09 PEDIDOS DE PROVIDÊNCIAS  
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VEREADOR  
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INDICAÇÃO Nº 001/18 DO VEREADOR NERCIO que use a máquina cedida pelo Estado 
para abrir a estrada na localidade Cerro dos Abreu, passando por Valdemar e saindo 
perto da residência do Násio. APROVADO 15/02/2018. 
PEDIDO DE PROVIDÊNCIA Nº 008/18 DO VEREADOR NERCIO que seja providenciado 
patrolamento e roçadas entrando na Linha dos Pizzio indo até a residência da Senhora 
Rosa Pizzio. APROVADO 26/02/2018. 
PEDIDO DE PROVIDÊNCIA Nº 009/18 DO VEREADOR NERCIO que seja providenciado 
patrolamento com urgência na estrada do Fumo com abertura da estrada nas curvas 
existentes no trajeto, especialmente a curva perto da residência do Senhor Ivo. 
APROVADO 26/02/2018. 
PEDIDO DE PROVIDÊNCIA Nº 010/18 DO VEREADOR NERCIO que seja providenciado 
patrolamento perto da residência do Senhor Lebrão, entrando na Linha dos Ambos com 
encascalhamento perto da residência do Senhor Casemiro, saindo perto da residência de 
Pautilha, com encascalhamento nos pontos necessários existentes nesse trajeto. 
Justificativa: O transporte escolar começara nas próximas semanas e o trajeto citado 
encontra-se em péssimas condições de trafego. APROVADO 26/02/2018. 
PEDIDO DE PROVIDÊNCIA Nº 016/18 DO VEREADOR NERCIO que seja providenciado 
abertura de estrada saindo da casa de João Grande indo até a casa de Fiinho e Justina. 
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Justificativa: Esse trajeto é no máximo de 150 metros e quanto realizam serviço nessa 
estrada vão somente até o João Grande e deixam esse pedaço sem fazer. APROVADO 
05/03/2018. 
PEDIDO DE PROVIDÊNCIA Nº 023/18 DO VEREADOR NERCIO que seja providenciado 
conserto da iluminação, iniciando na localidade Linha Dona Amália indo até a Linha 
Capitão Garcia. APROVADO 09/04/2018. 
PEDIDO DE PROVIDÊNCIA Nº 025/18 DO VEREADOR NERCIO que seja providenciado 
conserto na instalação elétrica da Escola Dom Pedro II para que possa ser realizado a 
troca de energia monofásico para bifásico. Justificativa: Desde de 2014 foi ganho a 
energia bifásica pela Certaja e é necessário que seja feito o conserto da instalação 
elétrica para que possa ser feito essa troca. APROVADO 23/04/2018. 
PEDIDO DE PROVIDÊNCIA Nº 037/18 DO VEREADOR NERCIO que seja providenciado 
patrolamento e encascalhamento da estrada Linha Dona Amália, entrando perto do 
Lebrão, saindo perto da residência de Cassemiro, com reconstrução de uma ponte perto 
da residência de Marcos Mocheloto, vulgo pirata e construção de um bueiro perto da 
residência de Miguel. APROVADO 04/06/2018. 
PEDIDO DE INFORMAÇÃO Nº 027/18 DO VEREADOR NERCIO que envie prestação de 
contas da Festa do Agricultor e Aniversário do Município 2018. APROVADO 04/06/2018. 
PEDIDO DE PROVIDÊNCIA Nº 038/18 DO VEREADOR NERCIO que seja providenciado 
conserto do calçamento da rua Conego José Wiest, em especial em frente ao 
Supermercado Santa Rita e em frente a Secretaria de saúde, bem como nos demais 
locais do centro que encontram-se danificados. APROVADO 11/06/2018. 
PEDIDO DE INFORMAÇÃO Nº 042/18 DO VEREADOR NERCIO que informe se existe 
alguma cascalheira licenciada, se sim, informe qual e se não tiver informe se já está 
sendo feito algum projeto de licenciamento de alguma cascalheira. APROVADO 
27/08/2018. 
PEDIDO DE PROVIDÊNCIA Nº 087/18 DO VEREADOR NERCIO que seja providenciado 
patrolamento e encascalhamento na estrada Linha Dona Amália entrando perto da 
residência de Lebrão, saindo perto de Miguel, retornando saindo perto da residência de 
Paltilha. APROVADO 03/12/2018. 
PEDIDO DE PROVIDÊNCIA Nº 090/18 DO VEREADOR NERCIO que seja tomado 
alguma providencia sobre a invasão da área de passeio da rua Nestor Bridi em frente a 
residência do Senhor Néo. APROVADO 10/12/2018. 
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PEDIDO DE PROVIDÊNCIA Nº 006/18 DO VEREADOR RODRIGO que seja 
providenciado a retirada de galhos na rua Sete de Setembro, em frente a residência do 
Sr. Oto e na rua Linha Dona Francisca, ao lado da residência do Sr. João Otavio. 
APROVADO 19/02/2018. 
INDICAÇÃO Nº 006/18 DO VEREADOR RODRIGO que realize a contratação de um 
dentista para o ESF Alceu Wamosy, informe se há previsão para contratação desse 
profissional. APROVADO 26/02/2018. 
PEDIDO DE PROVIDÊNCIA Nº 015/18 DO VEREADOR RODRIGO que seja 
providenciado cascalhamento na estrada que entra em frente a escola do Arroio Grande 
e faz a volta pelo falecido Felipe cebola. APROVADO 05/03/2018. 
PEDIDO DE INFORMAÇÃO Nº 011/18 DO VEREADOR RODRIGO que informe se o 
elevacar que se encontra embaixo do galpão da Prefeitura é do município, caso seja 
envie cópia da nota fiscal e informe se já tem previsão para a montagem do mesmo para 
uso. APROVADO 02/04/2018. 
PEDIDO DE INFORMAÇÃO Nº 025/18 DO VEREADOR RODRIGO que informe o valor 
pago de horas extras no mês de março por secretaria, especificando o valor por 
funcionário. APROVADO 04/06/2018. 
PEDIDO DE INFORMAÇÃO Nº 026/18 DO VEREADOR RODRIGO que envie relatório 
com o nome e período de atestado dos funcionários que estavam de atestado nos anos 
de 2016, 2017 e 2018. APROVADO 04/06/2018. 
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PEDIDO DE INFORMAÇÃO Nº 028/18 DO VEREADOR RODRIGO que informe se já foi 
resolvido as várias pendencias da Secretaria de Educação junto a União, que foram 
passadas para o Prefeito em reunião com os Vereadores. APROVADO 04/06/2018.            
INDICAÇÃO Nº 018/18 DO VEREADOR RODRIGO que seja estudada a possibilidade do 
veículo da saúde voltar a passar pelo roteiro que passava pelo Adão Valter. APROVADO 
18/06/2018. 
PEDIDO DE INFORMAÇÃO Nº 049/18 DO VEREADOR RODRIGO que informe se foi 
feito alguma arrumação ou troca das rodas do Fiesta Prata de placa IQP 2720, enviando 
notas fiscais do serviço ou das rodas novas. APROVADO 24/09/2018. 
PEDIDO DE PROVIDÊNCIA Nº 074/18 DO VEREADOR RODRIGO que seja 
providenciado conserto de lâmpada em frente as casas de Daiane, Iara e Laureni. 
Justificativa:  As moradoras já solicitaram conserto das lâmpadas através de protocolo 
na Prefeitura e ainda não foi realizado o serviço. APROVADO 15/10/2018. 
INDICAÇÃO Nº 025/18 DO VEREADOR RODRIGO que através da Secretaria de 
agricultura e meio ambiente tomem as devidas providências sobre o aparecimento de 
óleo e a causa da morte de peixes na cachoeira do Ambrósio, conhecida como cachoeira 
do Roque. APROVADO 12/11/2018. 
PEDIDO DE INFORMAÇÃO Nº 058/18 DO VEREADOR RODRIGO que informe o valor 
de todos os bens vendidos no leilão, com descrição de cada bem, valor, comprovante de 
pagamento e nome do comprador. APROVADO 17/12/2018. 
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VEREADOR 
TIAGO 

 
 
PEDIDO DE PROVIDÊNCIA Nº 004/18 DO VEREADOR TIAGO que seja providenciado 
reforma do telhado da parada de ônibus localizada na Zona dos Marques em frente a 
residência do Senhor Artur. APROVADO 15/02/2018. 
INDICAÇÃO Nº 005/18 DO VEREADOR TIAGO que seja estudada 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 26/02/2018. 
INDICAÇÃO Nº 012/18 DO VEREADOR TIAGO seja estudada a possibilidade de criação 
de projeto para construção de estacionamento oblíquo na lateral da Praça Central, Rua 
Cônego José Wiest, e expansão do estacionamento localizado na Av. Tassinari Cesare. 
JUSTIFICATIVA: Diante do aumento do fluxo de veículos no 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 09/04/2018. 
PEDIDO DE INFORMAÇÃO Nº 012/18 DO VEREADOR TIAGO que informe os valores 
gastos com iluminação na Praça central e na Prefeitura desde janeiro de 2017 até abril 
de 2018, informando se houve atrasos no pagamento e se algum momento ficou sem 
energia no local, informe por qual motivo. APROVADO 09/04/2018. 
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PEDIDO DE PROVIDÊNCIA Nº 028/18 DO VEREADOR TIAGO que seja providenciado 
conserto no bueiro e foça que encontra-se na rua Nestor Bridi em frente a Loja Página 
Vip. APROVADO 07/05/2018. 
PEDIDO DE PROVIDÊNCIA Nº 031/18 DO VEREADOR TIAGO que seja providenciado 
patrolamento e encascalhamento na estrada que dá acesso as residências de Adão 
Pagini e Mauricio Pagini na entrada da localidade Cerro dos Abreu. APROVADO 
14/05/2018. 
PEDIDO DE PROVIDÊNCIA Nº 050/18 DO VEREADOR TIAGO que seja providenciado 
o recolhimento do lixo nas lixeiras existentes no interior do município. APROVADO 
20/08/2018. 
PEDIDO DE PROVIDÊNCIA Nº 052/18 DO VEREADOR TIAGO que seja providenciado 
colocação de lixeira na localidade Cerro dos Abreu na esquina da casa do Senhor João 
de Deus, próximo ao antigo Bar do Názio. APROVADO 27/08/2018. 
PEDIDO DE PROVIDÊNCIA Nº 069/18 DO VEREADOR TIAGO que seja providenciado 
reforma de duas pontes e aterro das mesmas na localidade Varzinha, próximo a 
residência de Junior Fallavena. APROVADO 08/10/2018. 
PEDIDO DE PROVIDÊNCIA Nº 072/18 DO VEREADOR TIAGO que seja providenciado 
patrolamento, encascalhamento e construção de um bueiro, próximo a residência de 
João Tavares na localidade Data dos Amador. APROVADO 10/10/2018. 
PEDIDO DE PROVIDÊNCIA Nº 075/18 DO VEREADOR TIAGO que seja providenciado 
reforma de bueiro que dá acesso a propriedade de Júnior Trapp. APROVADO 
22/10/2018. 
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EM CONJUNTO  
 

PEDIDO DE INFORMAÇÃO Nº 005/18 DOS VEREADORES MATEUS E TIAGO que 
informe qual o percentual de gastos da folha de pagamento da Prefeitura, caso encontra-
se elevado informe quais os motivos e quais medidas serão dotadas para a normalização 
do percentual. APROVADO 26/02/2018. 
PEDIDO DE INFORMAÇÃO Nº 006/18 DOS VEREADORES MATEUS E TIAGO que 
informe qual a data de vencimento do concurso realizado em 2014 e se há previsão para 
nomeação de aprovados desse concurso. APROVADO 26/02/2018. 
INDICAÇÃO Nº 007/18 DOS VEREADORES MATEUS E DIOGO que entre em contato 
com a Prefeitura de Sertão Santana para que seja realizado reforma da ponte localizada 
na divisa, na localidade Mato Bier, próximo ao comércio da Dona Jurema. APROVADO 
12/03/2018. 
PEDIDO DE PROVIDÊNCIA Nº 022/18 DOS VEREADORES MATEUS E MANOEL 
RENATO que seja providenciado a construção de um banheiro para professores e um 
banheiro adequado para o pré-escolar da Escola Municipal Marechal Deodoro da 
Fonseca. APROVADO 09/04/2018. 
PEDIDO DE INFORMAÇÃO Nº 014/18 DOS VEREADORES MATEUS E TIAGO que 
informe em que setor está lotada e qual função está exercendo a funcionária Silvia Leticia 
Stork. APROVADO 16/04/2018. 
REQUERIMENTO 001/18 DOS VEREADORES MATEUS E DIOGO requerem 
convocação de reunião com o Executivo, Legislativo, CONSEPRO, Representante da 
Brigada Militar, Representante da Polícia Civil e um representante de cada comércio local 
para tratarem sobre assuntos pertinentes a Segurança Pública do município. 
APROVADO 16/04/2018. 
PEDIDO DE INFORMAÇÃO Nº 020/18 DOS VEREADORES ILO, RODRIGO E ALEX 
SANDRO  que informe o que segue sobre os veículos do transporte escolar próprio e 
terceirizado:Se os veículos foram vistoriados; Se foram vistoriados, informe o servidor 
que fez a vistoria e autorizou o uso dos veículos no transporte escolar; Envie cópia dos 
atestados de vistoria; Se não foram vistoriados, informe o motivo e o servidor responsável 
por tal omissão; Envie cópia de todos os documentos dos veículos e dos motoristas, 
especialmente habilitação e curso de transporte escolar; Informe quem é o responsável 
pela fiscalização dos veículos do transporte escolar, durante a sua execução. 
APROVADO 07/05/2018. 
PEDIDO DE PROVIDÊNCIA Nº 032/18 DOS VEREADORES MATEUS E TIAGO que 
seja providenciado com a maior brevidade possível, instalação de sinalização viária 
vertical indicando a existência de escola em todas as instituições de ensino do 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, em 
frente ao Posto de saúde e em frente a Prefeitura. Justificativa: É preocupante a falta de 
sinalização viária, o que pode ocasionar acidentes com os munícipes, principalmente nas 
escolas onde os ônibus não contam com pátio onde os estudantes possam embarcar e 
desembarcar com segurança. APROVADO 14/05/2018. 
MOÇÃO DE APOIO Nº 001/2018 DE AUTORIA DE TODOS VEREADORES propõe que 
Câmara Municipal manifeste seu apoio a manifestação pacifica e ordeira promovida 
pelos grupos de canhoneiros que lutam pelo direito a condições dignas de trabalho 
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e pelo fim da corrupção que vem destruindo nosso País. Considerando: A altíssima 
carga tributária que a anos vem ceifando os ganhos dos brasileiros, a desigual 
destinação dos recursos dos impostos pagos, centralizando essas verbas em Brasília 
deixando os municípios com escassos recursos. Os escândalos de corrupção que vem 
assombrando nosso país, tirando do povo brasileiro o acesso a serviços públicos básicos 
como a saúde e a educação. As péssima infraestrutura que nosso pais oferece, 
principalmente nas áreas de transporte, principalmente em nosso município onde até hoje 
nossos cidadãos trafegam em estradas sem pavimentação asfáltica. Os altos custos com 
combustível, gasolina e diesel, que encarece fretes, deslocamentos e também as 
atividades do homem do campo no cultivo do fumo e das demais culturas. A grave crise 
econômica, ética e política que nossa Republica enfrenta. APROVADO 28/05/2018. 
PEDIDO DE INFORMAÇÃO Nº 029/18 DE AUTORIA DE TODOS VEREADORES  tendo 
em vista que o Secretário Municipal de Obras, Sr. Alvício Souza da Silva, em reunião 
realizada em 19/03/2018, conforme ata, disse “que tem operador que somente marca o 
ponto e não trabalha”, solicita ao Executivo Municipal que informe à esta Casa 
Legislativa:  Se realmente há servidores que apenas batem o ponto e não trabalham; Se 
positiva a resposta anterior, qual o motivo de tal irregularidade e se há conivência dos 
seus superiores;  Qual a atitude está sendo tomada pelo Executivo a respeito. 
APROVADO 04/06/2018. 
PEDIDO DE PROVIDÊNCIA Nº 039/18 DOS VEREADORES MATEUS E TIAGO que 
seja providenciado com maior brevidade possível a reconstrução do muro na entrada do 
posto de saúde, haja vista a temporada de chuvas. APROVADO 11/06/2018. 
PEDIDO DE INFORMAÇÃO Nº 030/18 DOS VEREADORES MATEUS E TIAGO que 
informe se não foram pagos o desdobramento dos professores, caso não tenha sido 
pago, informe para quem não foi pago, o motivo e se há previsão para esses 
pagamentos. APROVADO 11/06/2018. 
PEDIDO DE INFORMAÇÃO Nº 031/18 DOS VEREADORES MATEUS E TIAGO que 
informe se existe previsão da retomada dos atendimentos da dentista no 
ESF.APROVADO 11/06/2018. 
PEDIDO DE PROVIDÊNCIA Nº 042/18 DOS VEREADORES ALEX SANDRO E 
LUCIANE que seja providenciado patrolamento na estrada do Cerro dos Abreu, iniciando 
próximo ao bar do Rodrigo, passando por Gercino, Ademar Menezes até Geraldo 
Meneses seguindo em toda Invernada dos Abreu. Justificativa:  A referida estrada 
encontra-se em péssimas condições, dificultando o trafego dos moradores, do transporte 
escolar e caminhões. APROVADO 25/06/2018. 
PEDIDO DE PROVIDÊNCIA Nº 045/18 DOS VEREADORES MATEUS E TIAGO que 
seja providenciado limpeza das áreas laterais do cemitério do centro e se os limites do 
terreno permitirem que seja aterrado mais as laterais para ampliar a área e facilitar a 
circulação. APROVADO 25/06/2018. 
INDICAÇÃO Nº 019/18 DOS VEREADORES MATEUS, ALEX SANDRO E TIAGO que 
seja retomado com urgência os serviços de roçadas nas estradas, iniciando pelos 
acessos a cidade e passando as secundarias. JUSTIFICATIVA: Muitos moradores tem 
cobrado esses serviços, haja vista o estreitamento das estradas, dificultando o transito, 
trazendo riscos e prejuízos a todos que trafegam em nossas vias. APROVADO 
02/07/2018. 
PEDIDO DE INFORMAÇÃO Nº 038/18 DE AUTORIA DE TODOS VEREADORES que 
informe por qual motivo não foi realizado o serviço de reparos e manutenção da estrada 
que liga a região dos Menezes até a estrada Serra do Herval solicitada várias vezes 
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através de protocolo pelos moradores José Aldoir Menezes dos Santos e Orlando 
Menezes Cezar. APROVADO 16/07/2018. 
PEDIDO DE PROVIDÊNCIA Nº 048/18 DOS VEREADORES MATEUS E TIAGO que 
seja providenciado a colocação de uma parada de ônibus em frente ao posto de saúde 
para abrigar os usuários que embarcam e desembarcam neste local. APROVADO 
13/08/2018. 
PEDIDO DE INFORMAÇÃO Nº 040/18 DOS VEREADORES DIOGO E RODRIGO que 
informe por qual motivo o tanque de esterco encontra-se parado no pátio da prefeitura 
apresentando aparentes sinais de avarias, informando se já existe um laudo por conta da 
empresa que vendeu este equipamento sugerindo o motivo de tal avaria, informe também 
qual o setor e quem é o responsável pela manutenção e funcionamento deste 
equipamento. APROVADO 13/08/2018. 
PEDIDO DE INFORMAÇÃO Nº 043/18 DOS VEREADORES NERCIO E DIOGO que 
informe a forma que a retroescavadeira e o trator vieram para o município, se foi através 
de cedência ou emenda, caso tenha sido por emenda informe de qual Deputado, 
informando se foi destinado para alguma localidade, enviando o plano de trabalho dos 
mesmos. APROVADO 27/08/2018. 
PEDIDO DE PROVIDÊNCIA Nº 054/18 DOS VEREADORES MATEUS E TIAGO que 
seja providenciado colocação de uma lixeira próximo a residência do Senhor Hélio 
carrapicho. APROVADO 03/09/2018. 
PEDIDO DE INFORMAÇÃO Nº 045/18 DOS VEREADORES MATEUS E TIAGO que 
informe o valor gasto com o desfile cívico do ano passado, com cópias dos empenhos. 
APROVADO 03/09/2018. 
PEDIDO DE INFORMAÇÃO Nº 046/18 DOS VEREADORES MATEUS, TIAGO E 
LUCIANE que informe por qual motivo um ônibus do município encontra-se a mais de 
vinte dias abandonado próximo a residência do Senhor Leozé Custódio. APROVADO 
03/09/2018. 
INDICAÇÃO Nº 022/18 DE AUTORIA DE TODOS VEREADORES INDICA que o 
Executivo Municipal crie uma linha de transporte que contemple a localidade Arroio dos 
cachorros e que após a criação realize o processo de concessão da mesma. 
JUSTIFICATIVA: Os moradores da localidade Arroio dos cachorros carecem de 
transporte para se deslocarem até o centro do município e por esse motivo solicitam 
conforme abaixo assinado em anexo que seja criado uma linha de transporte que passe 
por essa localidade, pois hoje somente existe transporte através de taxi o qual se torna 
muito caro para os moradores. APROVADO 10/09/2018. 
PEDIDO DE PROVIDÊNCIA Nº 061/18 DOS VEREADORES MATEUS E TIAGO que 
seja providenciado reforma dos equipamentos de ginastica na praça central, também 
solicita que seja estudada a mudança do local destes para junto da academia da saúde 
em frente a UBS Solon Tavares. APROVADO 17/09/2018. 
PEDIDO DE PROVIDÊNCIA Nº 062/18 DOS VEREADORES MATEUS E TIAGO que 
seja providenciado reforma da ponte junto a entrada da granja com troca das madeiras 
quebradas e se possível colocação de guardas laterais e sinalização. APROVADO 
24/09/2018. 
PEDIDO DE PROVIDÊNCIA Nº 063/18 DOS VEREADORES MATEUS E TIAGO que 
seja realizado as obras necessárias na estrada de acesso a casa de Vilson Holz e 
Carlinhos, haja vista que no próximo ano o filho do Senhor Vilson ingressara no ensino 
infantil e hoje não existe acesso para a casa do mesmo. APROVADO 24/09/2018. 
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PEDIDO DE INFORMAÇÃO Nº 048/18 DOS VEREADORES MATEUS E TIAGO  que 
com relação as casas populares junto a granja, que seja feito através do serviço de 
engenharia da Prefeitura a elaboração de um laudo individual de cada construção para 
que informe quais tem condições de conclusão, caso haja alguma em tais condições, que 
informe se é possível usa-la para habitação de interesse social, também que seja 
estudada a possibilidade de doação de algum material ali restante para doação para 
famílias desalojadas, como por exemplo a família que perdeu sua casa na semana 
passada. APROVADO 24/09/2018. 
PEDIDO DE INFORMAÇÃO Nº 052/18 DOS VEREADORES MATEUS E DIOGO que 
informe os gastos totais com a folha de pagamento do município, com o seu perspectivo 
percentual, enviando cópias integrais de todas as notificações recebidas do Tribunal de 
contas nesse ano com relação a folha de pagamento. APROVADO 05/11/2018. 
PEDIDO DE INFORMAÇÃO Nº 053/18 DOS VEREADORES TIAGO, RODRIGO, ALEX 
SANDRO, ILO, LUCIANE E MATEUS que informe os CCs e FGs existentes hoje na 
Prefeitura, informando nome e o respectivo cargo de cada um. Envie também uma tabela 
com o salário de cada CC e uma comparação do valor do salário do funcionário sem o 
FG e com o FG. APROVADO 05/11/2018. 
PEDIDO DE INFORMAÇÃO Nº 055/18 DOS VEREADORES TIAGO E RODRIGO que 
informe se já está no tempo de fazer a revisão da retroescavadeira que vai ser cedida 
para a Associação da Invernada dos Abreu, caso já tenha sido feito envie documentação 
de comprovação. APROVADO 19/11/2018. 
MOÇÃO DE APLAUSOS Nº 002/2018 DE AUTORIA DE TODOS VEREADORES 
propõem que Câmara Municipal encaminhe MANIFESTAÇÃO DE APLAUSOS A 
BRIGADA MILITAR DE BARÃO DO TRIUNFO pelos 181 anos da Brigada Militar, que se 
comemora dia 18 de novembro de 2018. APROVADO 19/11/2018. 
PEDIDO DE INFORMAÇÃO Nº 056/18 DOS VEREADORES MATEUS E TIAGO que 
informe se será realizado leilão de bens da Prefeitura, se sim informe quais os itens serão 
leiloados, valores mínimos, quem será o leiloeiro, onde será divulgado e que dia será 
realizado. APROVADO 26/11/2018. 
REQUERIMENTO 004/18 DOS VEREADORES MATEUS, ALEX SANDRO E DIOGO   
que seja discutido a situação da falta de sinal de celular no interior do nosso município. 
APROVADO 26/11/2018. 
INDICAÇÃO Nº 026/18 DOS VEREADORES NERCIO E TIAGO que seja realizado após 
a conclusão da obra da praça a cedência do espaço para a Casa do mel, bem como para 
o projeto de Ovos do Valmir Bonilha mais conhecido como Miricoti e venda dos produtos 
da agricultura familiar. APROVADO 03/12/2018. 
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 TOTAL DE PROPOSIÇÕES 
 ESCRITAS E VERBAIS 

 APRESENTADAS PELOS VEREADORES 
 

ALEX SANDRO        TOTAL: 15 
DIOGO                 TOTAL: 30 
ILO                            TOTAL: 15 
LUCIANE            TOTAL: 10 
MANOEL RENATO   TOTAL: 07 
MATEUS            TOTAL: 38 
NERCIO                     TOTAL: 13 
RODRIGO            TOTAL: 12 
TIAGO             TOTAL: 11 
EM CONJUNTO        TOTAL: 35 
 
TOTAL DE PROPOSIÇÕES: 186 
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AÇÕES ESPECIAIS DO PODER LEGISLATIVO 
EXERCÍCIO 2018 

 

CÂMARA PRESENTE NA 83º FESTA DA UVA DE BARÃO DO TRIUNFO 
       Nos dias 27 e 28 de janeiro de 2018, realizou-se a 83º Festa da Uva de Barão do 
Triunfo, onde prestigiaram a grande Festa a Presidente Luciane Teifke Pacheco e os 
demais Vereadores, recepcionando Vereadores e Prefeitos de municípios vizinhos e 
Deputados que se fizeram presente durante o dia da Festa.  

                          
 

VEREADORES PARTICIPAM DE REUNIÃO COM O SECRETÁRIO ESTADUAL DE 
TRANSPORTES 

     No dia 10 de janeiro de 2018 os Vereadores Rodrigo Semensatto de Lima, Diogo da 
Rocha Vaz, Mateus de Lima Romeira e a Presidente Luciane Teifke Pacheco estiveram 
em reunião com o Secretário dos Transportes Pedro Westphalen a fim de solicitar sua 
especial atenção para a necessidade de elaboração de um estudo de viabilidade técnica e 
financeira com vistas a pavimentação asfáltica da estrada que liga a cidade de Sertão 
Santana e cidade de Barão do Triunfo. Tal obra, que visa atender a ligação aos 
municípios que não possuem acesso asfáltico, terá como diretriz básica a melhor opção 
técnica e financeira para o investimento. 
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VEREADORES VÃO EM BUSCA DE MELHORIAS PARA A ESCOLA ESTADUAL 

JOSÉ JOAQUIM DE ANDRADE 
       No dia 31 de janeiro de 2018 os Vereadores Rodrigo Semensatto de Lima, Diogo da 
Rocha Vaz, Mateus de Lima Romeira e a Presidente Luciane Teifke Pacheco, juntamente 
com o Prefeito Elomar Rocha Kologeski estiveram em reunião na Secretária Estadual de 
Educação em busca de melhorias e reformas na Escola Estadual José Joaquim de 
Andrade.  

                           
     

VEREADORES PARTICIPAM DE REUNIÃO DA ACVERC 

      No dia 04 de maio de 2018 os Vereadores Rodrigo Semensatto de Lima e Nercio da 

Silva Ambos, estiveram em reunião com a ACVERC realizada na Câmara de Vereadores 

de Charqueadas, onde foi discutido sobre segurança pública na região com a Presença 

do Delegado da Policia Civil Regional. Discutiram também sobre a falta de Médico Perito 

na agencia do INSS São Jerônimo, continuidade da duplicação da BR 290 e assuntos 

gerais. 
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COMITIVA DE VEREADORES VAI A BRASILIA EM BUSCA DE VERBAS 

PARLAMENTARES E DE PROGRAMAS DE GOVERNO PARA O MUNICÍPIO DE 
BARÃO DO TRIUNFO 

Uma comitiva da Câmara Municipal de Barão do Triunfo, composta pelos vereadores 
Luciane Teifke Pacheco, Tiago Pacheco Govoni, Rodrigo Semensatto de Lima, Ilo 
Wildfaier Lombardi e Alex Sandro Fallavena da Rocha representando os demais 
Vereadores juntamente com a Vice-Prefeita Laureni Garcia Pagini, foram a Brasília, ida 
dia 08 e retorno dia 10 de maio de 2018, 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.  

    
 
 

   VEREADORES APOIAM E PARTICIPAM DA GREVE DOS CAMINHONEIROS 

     No dia 28 de maio de 2018 os Vereadores Rodrigo Semensatto de Lima, Mateus de 
Lima Romeira, Alex Sandro Fallavena da Rocha, Tiago Pacheco Govoni e a Presidente 
Luciane Teifke Pacheco participaram da paralização de apoio aos caminhoneiros, onde os 
mesmos reivindicaram o valor do frete e do óleo diesel.  
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VEREADORES PARTICIPAM DE REUNIOÃO SOBRE NOTA FISCAL GAÚCHA 

No dia 25 de junho de 2018 os Vereadores Ilo Wildfaier Lombardi, Manoel Renato dos 

Santos Silva, Tiago Pacheco Govoni, Nercio da Silva Ambos, Mateus de Lima Romeira e 

a Presidente Luciane Teifke Pacheco estiveram em reunião com o Servidor Andrei 

Semensatto para tratar sobre o Programa do Nota Fiscal Gaúcha e tirar dúvidas sobre 

talões de produtor rural.  

                    
   
VEREADORES PARTICIPAM DO 30º ANIVERSÁRIO DO 28º BATALHÃO DE POLÍCIA 

MILITAR 

        No dia 20 de agosto de 2018 o Vereador Nercio da Silva Ambos a Presidente 

Luciane Teifke Pacheco, juntamente com a Vice-Prefeita Laureni Garcia Pagini e o 

Presidente do CONSEPRO Paulo Bridi, participaram da solenidade Comemorativa ao 30º 

aniversário do 28º batalhão de polícia militar, onde no momento o Sargento Pacheco foi 

agraciado com a comanda Centauro do 28 Batalhão de Charqueadas pelos relevantes 

serviços prestados ao nosso Município. 
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IDA A SECRETARIA DOS TRANSPORTES 

No dia 23 de agosto de 2018 os Vereadores Rodrigo Semensatto de Lima, 

Mateus de Lima Romeira e a Presidente Luciane Teifke Pacheco estiveram em reunião 

com o Secretário dos Transportes Humberto Brandão Canuso a fim de solicitar 

informações sobre o acesso asfáltico pelo Município de Mariana Pimentel e se houve 

algum andamento na elaboração de um estudo de viabilidade técnica e financeira com 

vistas a pavimentação asfáltica da estrada que liga a cidade de Sertão Santana e Barão 

do Triunfo. 

 

           

 
 
 
 

VEREADORES REIVINDICAM MELHORIAS NO SINAL DE TELEFONIA DA EMPRESA 
VIVO 

 
No dia 13 de novembro de 2018 os Vereadores Manoel Renato dos Santos 

Silva, Mateus de Lima Romeira, Diogo da Rocha Vaz, Alex Sandro Fallavena da Rocha e 

a Presidente Luciane Teifke Pacheco estiveram em reunião na Empresa para expor a 

situação que Barão do Triunfo vem enfrentando com relação ao sistema de telefonia 

móvel, solicitando soluções e 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. 
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CÂMARA REALIZA REFORMA E REINAUGURA SUA SEDE 

 
Em janeiro de 2019 os problemas no forro de gesso do Plenário se agravaram, motivo pelo 
qual foi providenciada a contratação de uma Engenheira para elaborar o projeto 
arquitetônico. Após isso foi aberta uma Licitação na modalidade Tomada de Preço, na qual 
não houve participantes habilitados, foi repetida, tendo como vencedora a Construtora Eleno 
Prado, com a qual foi assinado Contrato nº 001/2018, iniciando os trabalhos dia 11 de julho 
de 2018. Durante a execução, devido imprevistos, houve a necessidade de três aditivos para 
melhor adequação técnica na obra. O prazo se estendeu devido os aditivos, mas após 67 
dias do início da obra foi elaborado o termo de recebimento provisório, sendo reinaugurada 
dia 01 de outubro a sede do Poder Legislativo reformada, com ampliação necessária 
contendo banheiro adaptado para acolher com mais conforto os portadores de necessidades 
especiais. Na reinauguração foi ressaltada a importância da Câmara, especialmente da 
utilização do plenário, não se limitando exclusivamente para sessões, mas proporcionando a 
comunidade um verdadeiro palco da democracia, onde se vale de um espaço 
constantemente solicitado para audiências públicas, reuniões das Associações comunitárias, 
Sindicato dos trabalhadores rurais, dos professores, das secretarias municipais, dos partidos 
políticos e outras entidades. Com a reforma o prédio ficou com 417,71 m2. 
 

 

  


