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

 
 

Rodrigo Semensatto de Lima 
Presidente da Câmara Municipal 
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PRESIDENTE: RODRIGO SEMENSATTO DE LIMA 
VICE-PRESIDENTE: NERCIO DA SILVA AMBOS 
1º SECRETÁRIO: LUCIANE TEIFKE PACHECO 
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            MARCOS CESAR GARCIA  
                                                                                                                                                             (SUPLENTE) 
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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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LICENÇA DE VEREADORES 
  

REQUERIMENTO Nº 006/19 DO VEREADOR TIAGO  O vereador que a esta 
subscreve, infra-assinado, com assento nesta Casa de Leis, vem à presença 
de Vossas Excelências, em conformidade com base no Art. 24, Inc. II, al. “a” e 
§§ 1º e 5º, do Regimento Interno, solicitar a concessão de LICENÇA, sem 
direito a remuneração, para tratar de assunto de interesse particular, pelo 
período de trinta dias, a contar do dia 1º de novembro de 2019, após 
deliberação do Plenário. APROVADO 29/10/2019. 

 

POSSE DO VEREADOR SUPLENTE MARCOS CESAR GARCIA O vereador 
Suplente Vereador Marcos Cesar Garcia foi empossado no dia 04 de 
novembro de 2019. 

 
 

 
 

 

 
 
 
 
 
 

 

COMISSÃO REPRESENTATIVA: Mesa Diretora mais o Vereador Mateus. 
 
COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E BEM – ESTAR SOCIAL: MANOEL 
RENATO DOS SANTOS SILVA, PRESIDENTE; MATEUS DE LIMA ROMEIRA, 
SECRETÁRIO; LUCIANE TEIFKE PACHECO, RELATORA. 
 
COMISSÃO DE ORÇAMENTO, FINANÇAS E INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL: 
DIOGO DA ROCHA VAZ, PRESIDENTE; ALEX SANDRO FALLAVENA DA ROCHA, 
SECRETÁRIO; NERCIO DA SILVA AMBOS, RELATOR. 
 
Líderes de Bancada: MDB, Vereador Ilo Wildfaier Lombardi; PP, Vereador Mateus de 
Lima Romeira; PSD, Vereadora Luciane Teifke Pacheco; PSDB, Diogo da Rocha Vaz; 
PDT, Alex Sandro Fallavena da Rocha; PTB Nercio da Silva Ambos. 
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SESSÕES DE PLENÁRIO 
 

 
 

 
 
 
 

 
AUDIÊNCIAS PÚBLICAS 

 
Nº 001/19 – avaliação do cumprimento das metas fiscais e do resultado nominal e 
primário, referente ao 3º quadrimestre 2018. Dia 25/02/19. 
N° 002/19 – avaliação do cumprimento das metas fiscais e do resultado nominal e 
primário, referente ao 1º quadrimestre 2019. Dia 27/05/19. 
N° 003/19 – avaliação do cumprimento das metas fiscais e do resultado nominal e 
primário, referente ao 2º quadrimestre 2019. Dia 23/09/19. 
N° 004/19 –  apreciação do PROJETO DE LEI Nº 034/2019, que dispõe sobre a Lei de 
Diretrizes Orçamentária - LDO exercício 2020. Dia 18/11/19. 
N° 005/19 –  apreciação do PROJETO DE LEI Nº 043/2019, que dispõe sobre a Lei 
Orçamentária Anual - LOA exercício 2020 do Município de Barão do Triunfo. Dia 09/12/19. 
 
 
 
 
 

 

OFÍCIOS 
 

 50 Ofícios ao Prefeito 
 

 47 Ofícios Legislativos 
  

17 Ofícios a Terceiros 
 
 

 

 
 

42 ORDINÁRIAS 
01 SOLENE 
 
TOTAL: 43 SESSÕES 
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PORTARIAS 
 

 

Nº 001/19 - Concede quinze dias de férias ao Servidor Norberto Fontana Ferri. Data 
04/01/2019. 
 
Nº 002/19 - Concede quinze dias de férias a Servidora Solange Semensatto Amengual. 
Data 07/01/2019. 
 
Nº 003/19 - Concede trinta dias de férias a Servidora Ionice da Silva Cegaspini. Data 
05/02/2019. 
 
Nº 004/19 - Concede quinze dias de férias ao Servidor Jocinei Santos da Silva. Data 
27/02/2019. 
 
Nº 005/19 - Concede quinze dias de férias ao Servidor Norberto Fontana Ferri. Data 
10/06/2019. 
 
Nº 006/19 - Nomeia os membros integrantes da Ouvidoria Parlamentar da Câmara 
Municipal de Barão do Triunfo/RS e dá outras providências. Data 18/07/2019. 
 
Nº 007/19 - Nomeia os membros do Sistema de Informação ao Cidadão  e da Comissão 
de Procedimentos de Classificação, reclassificação e Desclassificação do sigilo de 
Informações,  conforme termos da Lei Federal nº 12. 527, de 18 de novembro de 2011, 
Lei Municipal nº 064/2012 e Resolução nº 03/2012. Data 02/09/2019. 
 
Nº 008/19 - Concede quinze dias de férias a Servidora Solange Semensatto Amengual. 
Data 11/11/2019. 
 
Nº 009/19 - Concede quinze dias de férias a Servidora Solange Semensatto Amengual. 
Data 25/11/2019. 
 
Nº 010/19 - Concede quinze dias de férias ao Servidor Jocinei Santos da Silva. Data 
18/12/2019. 
 
Nº 011/19 - Concede trinta dias de férias a Servidora Ionice da Silva Cegaspini. Data 
18/12/2019. 
 
Nº 012/19 - Nomeia Comissão de Funcionários para realização de Avaliação dos Bens 
Patrimoniais da Câmara Municipal de Barão do Triunfo – RS. Data 18/12/2019. 
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RESOLUÇÕES 
 

Nº 001/19 - Altera os incisos I e II, do art. 7º, da resolução nº 03/2011, que estabelece 
normas relativas ao registro, controle e apuração de frequências dos servidores públicos 
do Poder Legislativo Municipal e dá outras providências. Data 12/02/2019. 
 
Nº 002/19 - Inclui no Regimento Interno da Câmara Municipal, no título VIII – da 
fiscalização, o capítulo v, que dispõe sobre a ouvidoria legislativa, com os arts. 177-a, 
177-b e 177-c, e dá outras providências. Data 25/06/2019. 
 
Nº 003/19 - Regulamenta a criação, estrutura e o funcionamento da ouvidoria      
parlamentar da Câmara Municipal de Barão do Triunfo/RS. Data 09/07/2019. 
 
Nº 004/19 - Dispõe sobre a concessão de uniformes de trabalho para os servidores da 
Câmara Municipal de Barão do Triunfo/RS e dá outras providências. Data 26/11/2019. 
 
Nº 005/19 - Define critérios para a avaliação e depreciação de bens em poder do 
Legislativo Municipal e dá outras providências. Data 18/12/2019. 

 
 
 

CONTRATOS 
 

Nº CREDOR OBJETO VALOR R$ DATA 
 

AMPARO 

      

CONTRATO 
01/19 

IGAM 
Aquisição de 
informativos 

mensais 

R$1.300,00 
MENSAL 

21/05/2019 
Inexigibilidade 

001/2019 

CONTRATO 
02/19 

DELTA SOLUÇÕES EM 
INFORMÁTICA 

Locação software 
e-social e 

recursos humanos 

R$706,67 
MENSAL 

03/12/2019 
Inexigibilidade 

002/2019 

 

 

                             LICITAÇÕES  
 
LICITAÇÕES OBJETO DATA HOMOLOG. 

CONTRATOS 
ORIUNDOS LICITAÇÃO 

 
INEXIGIBILIDADE 

Nº 001/2019 
 

Aquisição de 
Informativos 

21/05/2019 IGAM 

INEXIGIBILIDADE 
 

Nº 002/2019 
 

E-social e recursos 
humanos 

03/12/2019 DELTA 
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PARTICIPAÇÕES EM REUNIÕES, CURSOS, 
SEMINÁRIOS e COMPROMISSOS 

 
PARTICIPANTE OBJETIVO: IDA DIA 

RODRIGO Receita Federal 09/01 

RODRIGO Safeweb 15/01 

RODRIGO Safeweb 16/01 

RODRIGO Agergs e Secretaria de Transporte  12/02 

NERCIO Agergs e Secretaria de Transporte  12/02 

ILO Agergs e Secretaria de Transporte  12/02 

MATEUS Agergs e Secretaria de Transporte  12/02 

RODRIGO Reunião com Delegado Regional de Polícia Civil 20/02 

RODRIGO Ida a Brasília 12 À 14/05 

RENATO Ida a Brasília 12 À 14/05 

NERCIO Ida a Brasília 12 À 14/05 

MATEUS Ida a Brasília 12 À 14/05 

RODRIGO Reunião Certaja 26/03 

NERCIO Reunião Certaja 26/03 

RODRIGO Reunião CEEE 09/04 

NERCIO Reunião CEEE 09/04 

MATEUS Reunião CEEE 09/04 

RENATO  Reunião CEEE 09/04 

RODRIGO Reunião Daer  16/04 

TIAGO Reunião Daer 16/04 

NERCIO Reunião Copelmi 13/05 

RODRIGO Solenidade de Posse do Delegado 17/05 

RODRIGO Igam 21/05 

RODRIGO Secretaria de Educação 29/05 

MATEUS Secretaria de Educação 29/05 

DIOGO Secretaria de Educação 29/05 

ILO Secretaria de Educação 29/05 

TIAGO Secretaria de Educação 29/05 

NERCIO CRPO / Guaíba 04/06 

NERCIO Secretaria de Segurança 26/06 

ALEX SANDRO Secretaria de Transportes 31/07 

MATEUS Secretaria de Transportes  31/07 

LUCIANE Curso “Ouvidoria Pública” 01 à 02/08 

ILO Secretaria Estadual de Transporte 31/07 

NERCIO Secretaria Estadual de Transporte 31/07 

LUCIANE Secretaria Estadual de Transporte 31/07 

NERCIO Ato de instalação da frente parlamentar de apoio aos Hospitais de pequeno porte 28/08 

NERCIO Reunião com Bombeiros 17/10 

ILO Reunião com Bombeiros 17/10 

LUCIANE  Reunião com Bombeiros 17/10 

MATEUS Reunião com Bombeiros 17/10 

MATEUS Reunião na CEEE 04/11 

DIOGO Reunião na CEEE 04/11 

ILO Reunião na CEEE 04/11 

ALEX SANDRO Reunião na CEEE 04/11 
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PROJETOS 
 DO  

LEGISLATIVO

 
 

PROJETOS DE LEI  
   
 

PROJETO DE LEI LEGISLATIVO Nº 001/19 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 18/03/2019. 
PROJETO DE LEI LEGISLATIVO Nº 002/19 Fixa a revisão geral anual para os 
vencimentos dos Servidores da Câmara Municipal, com base no índice aplicado aos 
servidores públicos municipais e da outras providências. APROVADO 18/03/2019. 
PROJETO DE LEI LEGISLATIVO Nº 003/19 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 
18/03/2019. 
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PROJETO DE LEI LEGISLATIVO Nº 004/19 Reajusta o valor das diárias dos 
Vereadores de acordo com o índice de revisão geral concedido aos servidores 
públicos municipais e altera as alíneas “A” e “B” do paragrafo 1º, da Lei Municipal nº 
138/1998, e da outras providências. APROVADO 18/03/2019. 
PROJETO DE LEI LEGISLATIVO Nº 005/19 Reajusta o valor das diárias dos 
servidores do Poder Legislativo de Barão do Triunfo/RS, de acordo com o índice de 
revisão geral concedido aos servidores públicos municipais e altera as alíneas “A” e 
“B” do artigo 3º, da Lei Municipal nº 338/2018, e da outras providências. APROVADO 
18/03/2019. 
PROJETO DE LEI LEGISLATIVO Nº 006/19  Autoriza a Câmara Municipal de Barão 
do Triunfo/RS a aderir ao termo de contrato de prestação de serviços firmado entre o 
Poder Executivo Municipal e o Instituto de previdência do Estado do Rio Grande do 
Sul – IPE-saúde, para a execução dos serviços de atendimento médico-hospitalar, 
laboratorial, diagnóstico e tratamento, bem como programas e ações específicos, 
destinados à promoção da saúde e à prevenção de doenças, autoriza realizar 
despesas na contribuição dos servidores, e dá outras providências. APROVADO 
09/12/2019. 

 
 

DECRETOS 
 
 

Nº 001/19 - Decreta Ponto Facultativo nas datas que indica e dá outras providências 
(04 e 05 de março - feriado de carnaval). Data 26/02/2019. 
Nº 002/19 - Decreta Ponto Facultativo na data que indica e dá outras providências (18 
de abril - feriado de Sexta-feira Santa). Data 15/04/2019. 
Nº 003/19 – Decreta Ponto Facultativo nas datas que indica e dá outras providências 
(21 de junho – Corpus Crhisti). Data 15/06/2019. 
Nº 004/19 – Aprova as contas de Governo do Sr. Rui Valmir Brauvers Spotti, na 
condição de Prefeito Municipal de Barão do Triunfo, referente ao exercício financeiro 
de 2015. Data 03/09/2019. 
Nº 005/19 – Aprova as contas de Governo do Sr. Gilmar Francisco Passos de Souza, 
na condição de Vice-Prefeito Municipal de Barão do Triunfo, referente ao exercício 
financeiro de 2015. Data 03/09/2019. 
Nº 006/19 – Aprova as contas de Governo do Sr. Rui Valmir Brauvers Spotti, na 
condição de Prefeito Municipal de Barão do Triunfo, referente ao exercício financeiro 
de 2016. Data 03/09/2019. 
Nº 007/19 – Aprova as contas de Governo do Sr. Gilmar Francisco Passos de Souza, 
na condição de Vice-Prefeito Municipal de Barão do Triunfo, referente ao exercício 
financeiro de 2016. Data 03/09/2019. 
Nº 008/19 - Decreta Ponto Facultativo na data que indica e dá outras providências (28 
de outubro - feriado de Dia do Servidor Público). Data 22/10/2019. 
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PROJETOS 
DO 

EXECUTIVO 

PREFEITO MUNICIPAL ELOMAR ROCHA KOLOGESKI 
 

 

PROJETO DE LEI  Nº 001/19 Altera o prazo previsto no artigo 1º, caput, da Lei municipal 
nº 316/2017 e dá outras providências. Com MENSAGEM MODIFICATIVA. APROVADO 
11/02/2019. 
PROJETO DE LEI  Nº 002/19 Autoriza os titulares dos cargos que menciona, em caráter 
excepcional, a dirigir veículo do município e dá outras providências. APROVADO 
25/02/2019. 
PROJETO DE LEI  Nº 003/19 Autoriza o Poder Executivo municipal a repassar aos 
agentes comunitários de saúde vinculados ás equipes de saúde da família, incentivo 
financeiro do ano de 2016, repassado pelo Estado do Rio Grande do Sul ao município de 
Barão do Triunfo e dá outras providências. APROVADO 25/02/2019. 
PROJETO DE LEI  Nº 004/19 Altera a redação dos artigos 2º, 3º e 5º e 6º da Lei 
Municipal nº 164/2014, estipula forma de reajuste do vale-alimentação e dá outras 
providências. Com EMENDA MODIFICATIVA Nº 001/19.APROVADO 25/02/2019. 
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PROJETO DE LEI  Nº 005/19 Concede revisão geral à remuneração dos servidores 
ativos e inativos do Poder Executivo Municipal, e dá outras providências. APROVADO 
11/03/2019. 
PROJETO DE LEI  Nº 006/19 Autoriza o Executivo Municipal a realizar a despesa que 
indica e dá outras providências. (Jogos Rurais) APROVADO 11/03/2019. 
PROJETO DE LEI  Nº 007/19 Autoriza abertura de crédito adicional especial no 
orçamento corrente. APROVADO 22/04/2019. 
PROJETO DE LEI  Nº 008/19 Acrescenta inciso “V” ao artigo 1º da Lei Municipal nº 
305/2017 e dá outras providências. REJEITADO 10/06/2019. 
PROJETO DE LEI  Nº 009/19  Autoriza o Poder Executivo a realizar a despesa que 
indica, destinada ao evento “Festa do Agricultor” e dá outras providências. APROVADO 
20/05/2019. 
PROJETO DE LEI  Nº 010/19  Concede gratificação por participação aos membros 
ocupantes da Comissão de Certificado de Registro Cadastral  - RCR -, concede 
gratificação especial aos Presidentes das Comissões municipais e dá outras providências. 
REJEITADO 10/06/2019. 
PROJETO DE LEI  Nº 011/19 Altera a composição da Comissão de avaliação da 
promoção constante do artigo 17 da Lei Municipal nº 077/2005, acrescenta parágrafo 
único ao referido dispositivo e dá outras providências. APROVADO 10/06/2019. 
PROJETO DE LEI  Nº 012/19 Autoriza o Poder Executivo municipal a contratar 
emergencialmente um (1) Arquiteto (a) para atender excepcional interesse público pelo 
que especifica e dá outras providências. APROVADO 27/05/2019. 
PROJETO DE LEI  Nº 013/19 Autoriza o Poder Executivo a ceder, sob forma de 
permissão de uso, a título gratuito, à associação municipal que especifica, bens móveis 
público de sua propriedade, e dá outras providências. Com EMENDA MODIFICATIVA Nº 
001/19. APROVADO 24/06/2019. 
PROJETO DE LEI  Nº 014/19 Altera o art. 148 da Lei Municipal nº 059/1993 que trata da 
inspeção de saúde oficial dos servidores públicos integrantes do quadro de funcionários 
da administração municipal de Barão do Triunfo e dá outras providências. Com EMENDA 
MODIFICATIVA Nº 001/19. APROVADO 08/07/2019. 
PROJETO DE LEI  Nº 015/19 Autoriza o Município a receber doação de material de 
saibro/cascalho em âmbito municipal e dá outras  providências. APROVADO 24/06/2019. 
PROJETO DE LEI  Nº 016/19 Institui a Ouvidoria Geral do Município. Com EMENDA 
MODIFICATIVA Nº 001/19. APROVADO 01/07/2019. 
PROJETO DE LEI  Nº 017/19 Autoriza o Poder Executivo a realizar a despesa com a 
realização da “6ª Taça Intermunicipal de futsal” e dá outras providências. APROVADO 
08/07/2019. 
PROJETO DE LEI  Nº 018/19 Autoriza o Poder Executivo Municipal a doar uma Bandeira 
do Município de Barão do Triunfo, uma do Estado do Rio Grande do Sul e uma do Brasil, 
para o Centro de Tradições Gaúchas de Laçadores e Trovadores de Barão do Triunfo. 
APROVADO 15/07/2019. 

PROJETO DE LEI  Nº 019/19 Revoga os incisos X e XVIII, do Art. 94 da Lei Municipal nº 
059/1993 – Regime Jurídico dos servidores públicos municipais de Barão do 
Triunfo e dá outras providências. APROVADO 26/08/2019. 
PROJETO DE LEI  Nº 020/19 Institui a Política Municipal do Esporte e dá outras 
providências. COM MENSAGEM RETIFICATIVA. APROVADO 12/08/2019. 
PROJETO DE LEI  Nº 021/19 Autoriza abertura de crédito adicional no valor de R$ 
710.500,00 (Setecentos e dez mil e quinhentos reais), no orçamento vigente; Altera PPA e 
LDO, e dá outras providências. APROVADO 19/08/2019. 
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PROJETO DE LEI  Nº 022/19 Inclui Inciso XI no Artigo 10 da Lei Municipal nº 372/2019 e 

dá outras providências. APROVADO 19/08/2019. 
PROJETO DE LEI  Nº 023/19 Autoriza o Poder Executivo a ceder, sob a forma de 
permissão de uso, a título gratuito, à Associação Municipal que especifica, um bem móvel 
público de sua propriedade, e dá outras providências. APROVADO 16/09/2019. 
PROJETO DE LEI  Nº 024/19 Autoriza o Poder Executivo a contratar emergencialmente 
profissionais para os cargos que especifica para atender excepcional interesse público e 
dá outras providências. APROVADO 02/09/2019. 
PROJETO DE LEI  Nº 025/19 Da nova redação ao § 3°, do Artigo 10, da Lei Municipal n° 
372/2019 e dá outras providências. Com EMENDA MODIFICATIVA N° 001/19. 
APROVADO 09/09/2019. 
PROJETO DE LEI  Nº 026/19 Cria cargo público de provimento efetivo de Engenheiro 
Civil vinculado à Secretaria de Obras e viação e dá outras providências. RETIRADO 
PELO EXECUTIVO. 
PROJETO DE LEI  Nº 027/19 Autoriza o Poder Executivo a contratar emergencialmente 
um (1) Engenheiro Civil (a) para atender público pelo prazo que especifica e dá outras 
providências. APROVADO 09/09/2019. 
PROJETO DE LEI  Nº 028/19 Extingue 07 (sete) cargos de médicos clínico geral 
constantes do quadro de servidores do Poder Executivo Municipal e dá outras 
providências. RETIRADO PELO EXECUTIVO. 
PROJETO DE LEI  Nº 029/19 Inclui no calendário de eventos no município de Barão do 
Triunfo o evento “OUTUBRO ROSA” e dá outras providências. APROVADO 09/09/2019. 
PROJETO DE LEI  Nº 030/19 Disciplina procedimentos de controle da frota municipal de 
Barão do Triunfo e dá outras providências. RETIRADO PELO EXECUTIVO. 
PROJETO DE LEI  Nº 031/19 Autoriza o Poder Executivo a contratar emergencialmente 
um (1) Veterinário (a) para atender excepcional interesse público pelo prazo que 
especifica e dá outras providências. APROVADO 07/10/2019. 
PROJETO DE LEI  Nº 032/19 Extingue o cargo de Arquiteto e 07 (sete) cargos de 
médicos clínico geral constantes do quadro de cargos de provimento efetivo do Poder 
Executivo Municipal de Barão do Triunfo e dá outras providências. Com EMENDA 
MODIFICATIVA N° 001/19. APROVADO 16/09/2019. 
PROJETO DE LEI  Nº 033/19  Cria um cargo de Médico especialista em saúde da família 
– 40 horas e um cargo de Médico Clínico Geral – 20 horas, altera o quadro de servidores 
efetivos do Poder Executivo de Barão do Triunfo e dá outras providências. APROVADO 
18/11/2019. 
PROJETO DE LEI  Nº 034/19  Dispõe sobre as Diretrizes Orçamentárias do município de 
Barão do Triunfo para o exercício de 2020. APROVADO 25/11/2019. 
PROJETO DE LEI  Nº 035/19 Altera a redação do Artigo 9° da Lei Municipal n° 101/2013 
e dá outras providências. APROVADO 04/11/2019. 
PROJETO DE LEI  Nº 036/19 Autoriza o Poder Executivo Municipal a celebrar acordo 
judicial nos autos do processo n° 032/1.07.0000947-3, da 2ª vara judicial da Comarca de 
São Jerônimo/RS e dá outras providências. APROVADO 04/11/2019. 
PROJETO DE LEI  Nº 037/19 Autoriza o Poder Executivo a contratar emergencialmente 
um (1) Assistente Social (a) para atender excepcional interesse público pelo prazo que 
especifica e dá outras providências. APROVADO 11/11/2019. 
PROJETO DE LEI  Nº 038/19 Altera a representação constante do inciso III e modifica a 
redação do parágrafo primeiro do artigo 2° da Lei Municipal n° 229/2015 dá outras 
providências. APROVADO 25/11/2019. 
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PROJETO DE LEI  Nº 039/19 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 25/11/2019. 
PROJETO DE LEI  Nº 040/19 Dispõe sobre a denominação do espaço de recreação 
localizado na praça central Professor Fernando Dalbem, e dá outras providências. 
APROVADO 25/11/2019. 
PROJETO DE LEI  Nº 041/19 Autoriza a celebração de termo de fomento com o 
CONSEPRO – Conselho Comunitário Pró-Segurança Pública de Barão do Triunfo e dá 
outras providências. APROVADO 16/12/2019. 
PROJETO DE LEI  Nº 042/19 Autoriza a celebração de termo de fomento com 
Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais Barão do Triunfo – APAE – com o 
objetivo de atender os portadores de necessidades especiais de Barão do Triunfo e dá 
outras providências. APROVADO 16/12/2019. 
PROJETO DE LEI  Nº 043/19 Dispõe sobre Orçamento do município de Barão do Triunfo 
para o exercício de 2020. APROVADO 09/12/2019. 
PROJETO DE LEI  Nº 044/19  Institui o Programa “BOM DE BOLA, BOM NA ESCOLA” e 
dá outras providências. APROVADO 16/12/2019. 
PROJETO DE LEI  Nº 045/19  Autoriza o Poder Executivo a contratar emergencialmente 
um (1) nutricionista para atender excepcional interesse público pelo prazo que específica 
e dá outras providências. APROVADO 10/01/2019. 
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VEREADOR  
ALEX SANDRO 

                                                 
 
PEDIDO DE INFORMAÇÃO Nº 010/19 DO VEREADOR ALEX SANDRO que informe se 
o Executivo junto com a Secretaria de Educação já realizou atualização de 
recadastramentos pendentes no Ministério da Educação em Brasília. Justificativa: 
Essas pendências no Ministério de educação impedem a vinda de verbas para a 
construção de obras nas escolas do nosso município. APROVADO 25/02/2019.  
PEDIDO DE INFORMAÇÃO Nº 014/19 DO VEREADOR ALEX SANDRO que informe o 
que segue sobre o distribuidor de esterco liquido: se foi feito a entrega técnica oficial, 
enviando cópia da mesma; nome de quem fez a entrega; quem recebeu; quem estava 
operando quando houve o acidente; se o Prefeito entrou em contato com o fabricante 
após o acidente; se foi tomada alguma providência a respeito do acontecido. 
Justificativa: Há uma válvula de segurança que pode não ter acionado no momento do 
acidente, podendo ter ocorrido o acidente por falha de fabricação do distribuidor. 
APROVADO 18/03/2019. 
PEDIDO DE PROVIDÊNCIA Nº 018/19 DO VEREADOR ALEX SANDRO   que seja 
providenciado colocação de placa de “Pare” na Esquina Democrática, bem como placas 
indicando estreitamento em locais onde há pontes na estrada da Produção. APROVADO 
08/04/2019. 
PEDIDO DE PROVIDÊNCIA Nº 028/19 DO VEREADOR ALEX SANDRO que seja 
providenciado reforma de ponte na localidade Cerro dos Abreu, estrada que entra pelo 
João Luiz, passando por Gilmar onde da acesso a residência de Elisabete Ventura. 
APROVADO 13/05/2019. 
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PEDIDO DE PROVIDÊNCIA Nº 029/19 DO VEREADOR ALEX SANDRO que seja 
providenciado construção de um bueiro na entrada da bifurcação da estrada que dá 
acesso da Figueirinha até a cachoeira do Sulka.  APROVADO 13/05/2019. 
PEDIDO DE PROVIDÊNCIA Nº 040/19 DO VEREADOR ALEX SANDRO que seja 
providenciado patrolamento e encascalhamento na estrada da Produção que dá acesso a 
residência do Senhor Frica Mariano e demais quatro famílias. APROVADO 17/06/2019. 
PEDIDO DE INFORMAÇÃO Nº 029/19 DO VEREADOR ALEX SANDRO que informe 
onde estão armazenadas as folhas de disco de grade aradora que foram substituídas por 
novas e quantas tem. APROVADO 01/07/2019. 
PEDIDO DE PROVIDÊNCIA Nº 051/19 DO VEREADOR ALEX SANDRO que seja 
providenciado reconstrução da ponta na localidade Mato Bier, divisa com o município de 
Sertão Santana perto do Bar da Jurema. APROVADO 05/08/2019. 
PEDIDO DE PROVIDÊNCIA Nº 056/19 DO VEREADOR ALEX SANDRO que seja 
providenciado com urgência reforma da ponte na localidade Linha dos Pizzio, pois a 
mesma encontra-se com uma parte quebrada impossibilitando a passagem de caminhões 
e veículos pesados. APROVADO 19/08/2019. 
PEDIDO DE PROVIDÊNCIA Nº 059/19 DO VEREADOR ALEX SANDRO que seja 
providenciado patrolamento e encascalhamento da estrada na localidade Serra do Herval 
onde da acesso as residências de Tailor, Miguel, Taurino, Silvio, Moacir e demais 
moradores dessa localidade. APROVADO 02/09/2019. 
INDICAÇÃO Nº 027/19 ALEX SANDRO que procure o munícipe Flavio Lanzarini para 
propor uma parceria para colocação de canos na entrada da residência do mesmo, pois 
devido a elevação da entrada da sua residência está ocasionando a criação de um 
grande valo na estrada. APROVADO 14/10/2019. 
PEDIDO DE PROVIDÊNCIA Nº 071/19 DO VEREADOR ALEX SANDRO que seja 
providenciado reconstrução da parada de ônibus em frente a residência do Senhor Artur 
Huber, onde dá acesso a estrada dos Marques. APROVADO 29/10/2019. 
PEDIDO DE PROVIDÊNCIA Nº 078/19 DO VEREADOR ALEX SANDRO que seja 
providenciado patrolamento na estrada da Zona dos Corrêas, estrada que da acesso a 
oito famílias, onde alguns trechos estão tendo que ser desviados por que não há 
condições de trafego de automóveis. APROVADO 18/11/2019. 
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VEREADOR  
DIOGO 

 
 
INDICAÇÃO Nº 001/19 DO VEREADOR DIOGO  que crie alguma Lei ou algum tipo de 
notificação para os proprietários de terrenos no centro da cidade para que os mesmos 
façam a limpeza do passeio e calçadas, pois há lugares que estão causando trasntornos 
para aos pedestres devido não poderem usar o passeio por causa da sujeira existente, 
onde muitas vezes os pedestres tem que andar na rua, causando riscos tanto para o 
pedestre quanto para os motoristas. APROVADO 04/02/2019. 
PEDIDO DE PROVIDÊNCIA Nº 003/19 DO VEREADOR DIOGO que seja providenciado 
patrolamento, encascalhamento e roçadas em todas as estradas principais e vicinais que 
trafegam o transporte escolar, salientando que em breve começará o período letivo e a 
época de chuvas, podendo acarretar em problemas para o trafego dos alunos no período 
escolar. APROVADO 04/02/2019. 
PEDIDO DE INFORMAÇÃO Nº 006/19 DO VEREADOR DIOGO que informe qual a 
previsão para licitação do transporte escolar, quais linhas serão licitadas e qual a 
previsão do início do transporte. APROVADO 11/02/2019. 
PEDIDO DE INFORMAÇÃO Nº 007/19 DO VEREADOR DIOGO  que  informe como esta 
o andamento da realização de Convênio com a Empresa Corsan, conforme Lei municipal 
nº 333/2018 do dia de 04 de setembro de 2018. APROVADO 11/02/2019. 
PEDIDO DE PROVIDÊNCIA Nº 011/19 DO VEREADOR DIOGO que seja providenciado 
patrolamento, encascalhamento e roçadas na estrada que entra no bar do Rodrigo, 
descendo para o arroio do rolante, entrando perto do Vilson sem orelha, subindo pela 
estrada dos Menezes, saindo em Morrinhos, passando por Orlindo e saindo em Paulo 
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Fagundes, retornando pelo morrinhos entrando novamente pelo Vilson indo até a 
residência de Nildo no Cerro dos Abreu. APROVADO 25/02/2019. 
PEDIDO DE PROVIDÊNCIA Nº 012/19 DO VEREADOR DIOGO que seja providenciado 
construção de paradas de ônibus em locais onde tem alunos que necessitam deste 
abrigo para a espera do ônibus escolar, e que ficam na distância de menos 1 km da 
estrada, onde em algum lugares os pais de alunos necessitaram fazer algumas paradas 
precárias para que as crianças não fiquem ao relento. APROVADO 25/02/2019. 
PEDIDO DE INFORMAÇÃO Nº 011/19 DO VEREADOR DIOGO que informe referente ao 
contrato 044, qual o valor pago pelo recolhimento de lixo no município, quais os dias e 
locais de coletas e se o recolhimento está sendo cumprido conforme o contrato. 
APROVADO 25/02/2019. 
PEDIDO DE PROVIDÊNCIA Nº 020/19 DO VEREADOR DIOGO que seja providenciado 
com urgência aterro na lomba do Isaias na estrada que segue para o Faxinal. 
APROVADO 08/04/2019. 
PEDIDO DE INFORMAÇÃO Nº 016/19 DO VEREADOR DIOGO  que informe se já foi 
iniciado a execução do plano municipal de saneamento básico do município (PMSB) 
conforme Lei 11445/2007, caso tenha sido iniciado informe em que etapa está a 
execução e qual a projeção de execução final deste plano, sendo que o Decreto nº 
7217/2010 determina que a partir de 2018 os municípios só receberão recursos da união 
destinados a investimentos de saneamento se estiverem executando o plano. 
APROVADO 08/04/2019. 
PEDIDO DE PROVIDÊNCIA Nº 027/19 DO VEREADOR DIOGO REITERÇÃO DO 
PEDIDO DE PROVIDÊNCIA Nº 012/19 DO VEREADOR DIOGO que seja providenciado 
construção de paradas de ônibus em locais onde tem alunos que necessitam deste 
abrigo para a espera do ônibus escolar, e que ficam na distância de menos 1 km da 
estrada, onde em alguns lugares os pais de alunos necessitaram fazer algumas paradas 
precárias para que as crianças não fiquem ao relento. APROVADO 06/05/2019. 
INDICAÇÃO Nº 015/19 DO VEREADOR DIOGO  que seja estudada a possibilidade 
através da Secretaria de Desporto  formar escolinha municipal de futebol com crianças e 
jovens de 5 a 17 anos em parceria com a base de grandes clubes, caso não seja possível 
essa alternativa que seja fornecido transporte para levar as crianças que queriam 
engrenar na escolinha de futebol de Sertão Santana. APROVADO 13/05/2019. 
PEDIDO DE PROVIDÊNCIA Nº 038/19 DO VEREADOR DIOGO  que seja providenciado 
colocação de placas proibindo o trafego de carretas na entrada do pouca sombra, para 
que as carretas desviem pela Certaja e  Linha Dona Amália.   Justificativa: Muitas 
carretas que trafegam por esse trajeto ficam trancadas na lomba do Mica e com o 
sinalização de desvio para carretas não ocorrerá mais esse problema. APROVADO 
17/06/2019. 
PEDIDO DE PROVIDÊNCIA Nº 043/19 DO VEREADOR DIOGO que seja providenciado 
com urgência patrolamento e encascalhamento na Linha Brandão subindo pela Linha 
Morena. APROVADO 24/06/2019. 
PEDIDO DE PROVIDÊNCIA Nº 048/19 DO VEREADOR DIOGO que seja providenciado 
patrolamento, cascalhamento, roçadas e reforma de bueiros na estrada que entra em 
Gilberto Hollz, saindo em Marcos Michelsen, retornando a estrada principal, entrando em 
Delamar Jass e saindo em Toninho Raphaelli, “Estrada Barros Cassal”. APROVADO 
08/07/2019. 
REQUERIMENTO 004/19 DO VEREADOR DIOGO requer ao Presidente o agendamento 
de reunião com o Prefeito, Secretário de Administração, Secretário do Desporto Turismo 
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e Lazer e o professor Cleber, para tratarem sobre a implantação da uma escolinha de 
futebol de categoria de base em nosso município.    APROVADO 08/07/2019. 
PEDIDO DE PROVIDÊNCIA Nº 050/19 DO VEREADOR DIOGO que seja providenciado 
reforma e reconstrução de bueiro em frente a residência e o comercio da Senhora 
Dercíria na localidade Arroio Grande. APROVADO 05/08/2019. 
INDICAÇÃO Nº 023/19 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 09/09/2019. 
INDICAÇÃO Nº 025/19 DO VEREADOR DIOGO  que seja estudada a possibilidade de 
junto a Secretaria de Agricultura firmar convenio de cedência de horas máquinas (trator, 
ferramentas e retro) diretamente para as Associações para que a Associação junto dos 
seus sócios organize o serviço de máquinas nas comunidades, fazendo a cobrança junto 
aos sócios para que a Prefeitura execute o serviço para a Associação e não 
individualmente. Visando assim, otimizar o serviço, melhorar o atendimento e trazer 
economia para os cofres públicos. APROVADO 09/09/2019. 
PEDIDO DE INFORMAÇÃO Nº 036/19 DO VEREADOR DIOGO  que informe o que 
segue sobre patrola nova: Forma de aquisição, se foi através de emenda, financiamento 
ou recursos próprios , caso seja de recursos próprios informe de qual orçamento; Valor 
pago; Qual será o operador que irá operar e se o mesmo possui algum curso ou 
especialização especifica para operar essa máquina. APROVADO 09/09/2019. 
PEDIDO DE INFORMAÇÃO Nº 040/19 DO VEREADOR DIOGO  que informe quantas 
máquinas e equipamentos de escritório o município tem locado, valor pago, vigência do 
contrato e qual empresa contratada. APROVADO 23/09/2019. 
PEDIDO DE INFORMAÇÃO Nº 045/19 DO VEREADOR DIOGO que informe o que 
segue sobre a avaliação de professores/turmas da rede municipal de educação. A 
secretária de educação deixou seus professores cientes que esta avaliação ocorreria nas 
escolas, informe como, quando e com que frequência será realizada e se a aplicação 
dessa avaliação foi determinada por algum órgão externo; Qual o objetivo geral e os 
objetivos específicos desta avaliação; O que esta avaliação acarretará na vida laboral  
dos professores; Qual foi o momento que a comunidade docente foi orientada quanto ao 
"peso" desta avaliação em suas vidas laborais, principalmente no dia-a-dia de sala de 
aula; Esta avaliação realizada interferirá na autonomia dos professores em sala de aula e 
na agenda de trabalho que é previamente traçado; Qual o método científico adotado e 
qual a equipe técnica responsável pela avaliação. Justificativa: O instrumento avaliativo 
supracitado tem gerado desconforto e apreensão no quadro docente, que não foi 
instruído sobre o método que avalia seus trabalhos e atribui pesos como: satisfatório, 
regular e insuficiente. Neste procedimento, a falta de interação com os docentes fazem 
com que a avaliação apresente de imediato caráter subjetivo e não objetivo. Deste modo, 
solicito os seguintes esclarecimentos. APROVADO 14/10/2019. 
PEDIDO DE INFORMAÇÃO Nº 048/19 DO VEREADOR DIOGO que informe se existe 
algum documento pendente para o início da formação da escolinha de futebol, se existe 
informe qual documento, caso não haja falta de documentação informe qual o prazo para 
o início das atividades da escolinha. APROVADO 21/10/2019. 
PEDIDO DE INFORMAÇÃO Nº 053/19 DO VEREADOR DIOGO que  informe se está 
previsto no Projeto de LDO, orçamento especifico para contratação de professor para a 
escolinha de futebol, se sim, informe qual rubrica. APROVADO 11/11/2019. 
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PEDIDO DE INFORMAÇÃO Nº 054/19 DO VEREADOR DIOGO que  informe quando 
está previsto a entrega da obra de reforma da pracinha, informando também o valor que 
será pago. APROVADO 11/11/2019. 
INDICAÇÃO Nº 031/19 DO VEREADOR DIOGO que seja estudada a possibilidade de 
implantação de bafômetro junto ao ponto dos motoristas, operadores e demais servidores 
do Executivo. APROVADO 25/11/2019. 
PEDIDO DE PROVIDÊNCIA Nº 083/19 DO VEREADOR DIOGO que seja providenciado 
revisão de funcionamento na iluminação pública, bem como manutenção adequada o 
mais breve possível, tanto na área urbana quanto no interior, solicitando que encaminhe 
cópia do contrato com a Empresa responsável. APROVADO 09/12/2019. 
PEDIDO DE PROVIDÊNCIA Nº 084/19 DO VEREADOR DIOGO que seja providenciado 
sinalização e limpeza com roçadas para maior visibilidade na ponte próxima ao Álvaro, 
devido os constantes acidentes que vem ocorrendo neste local. APROVADO 09/12/2019. 
PEDIDO DE INFORMAÇÃO Nº 063/19 DO VEREADOR DIOGOque informe quais 
motoristas estão recebendo gratificação por atividade de natureza especial para Motorista 
do Transporte Escolar. APROVADO 16/12/2019. 
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VEREADOR  
ILO 

 
 

PEDIDO DE PROVIDÊNCIA Nº 001/19 DO VEREADOR ILO  que seja providenciado 
construção de uma ponte nas proximidades da estrada do fumo que dará acesso a 
residência de Everton Gelinski. APROVADO 04/02/2019. 
PEDIDO DE PROVIDÊNCIA Nº 002/19 DO VEREADOR ILO  que seja providenciado 
patrolamento e melhorias na estrada de Morrinhos, saindo da Produção, passando pelas 
residências do falecido Miro Custódio, Nelson, Chiquinho, Olmiro retornando na Produção 
próximo a residência do falecido Paulo Fagundes. APROVADO 04/02/2019. 
PEDIDO DE PROVIDÊNCIA Nº 004/19 DO VEREADOR ILO que seja providenciado 
patrolamento e reconstrução de dois bueiros na estrada do fumo saindo da produção até 
a Linha Dona Amália. APROVADO 11/02/2019. 
PEDIDO DE PROVIDÊNCIA Nº 005/19 DO VEREADOR ILO  que seja providenciado 
patrolamento na estrada que sai da estrada do fumo, passando pelas residências de 
Delto, Alexandre, Kiko, Vanderlei até a Linha Nova. APROVADO 11/02/2019. 
PEDIDO DE PROVIDÊNCIA Nº 009/19 DO VEREADOR ILO  que seja providenciado 
patrolamento na estrada que sai da Linha Nova, passando pelas residências de Henrique 
Gimenes, Zeca Ambos até a residência de Joaquina. APROVADO 18/02/2019. 
PEDIDO DE PROVIDÊNCIA Nº 010/19 DO VEREADOR ILO  que seja providenciado 
patrolamento na estrada que sai próximo da propriedade de Leozé, passando pelas 
residências de Paulo Lanzarini, André Lombardi, Dida Lombardi, Osmar Moreira até a 
estrada da Produção em Morrinhos. APROVADO 18/02/2019. 
PEDIDO DE PROVIDÊNCIA Nº 015/19 DO VEREADOR ILO que seja providenciado a 
colocação de  duas lixeiras, uma próximo ao bar do gordo na Varzinha estrada da 
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Produção e outra próximo ao Bar do Alexandre próximo a Boca do campo. APROVADO 
11/03/2019. 
PEDIDO DE PROVIDÊNCIA Nº 017/19 DO VEREADOR ILO  que seja providenciado 
patrolamento e melhorias na estrada da Invernada dos Abreu, saindo do Passo grande, 
passando pela residência de Marcirio, Romildo, Boa Nova, Manoelzinho, Damazio, Olidio 
até a estrada da produção em Morrinhos. APROVADO 18/03/2019. 
PEDIDO DE PROVIDÊNCIA Nº 041/19 DO VEREADOR ILO   que seja providenciado 
patrolamento e encascalhamento e melhorias na estrada que sai da capela Santa 
Terezinha na Zona dos Marques, passando pela residência do falecido  Valdemar, pelos 
fornos de carvão de Ico, falecido Neti, Júlio Pacheco até a estrada da Produção. 
APROVADO 17/06/2019. 
PEDIDO DE PROVIDÊNCIA Nº 055/19 DO VEREADOR ILO  que seja providenciado 
patrolamento e melhorias com cascalho, reconstrução e desentupimento dos bueiros que 
são necessários na Estrada do Fumo. APROVADO 19/08/2019. 
PEDIDO DE PROVIDÊNCIA Nº 062/19 DO VEREADOR ILO  que seja providenciado 
patrolamento e melhorias na estrada que sai da Capela Santa Terezinha Zona dos 
Marques, passando pelas residências de Juarez, falecido Valdemar, pelos fornos de 
carvão de Ico, Júlio Pacheco até a estrada da Produção. APROVADO 16/09/2019. 
PEDIDO DE PROVIDÊNCIA Nº 063/19 DO VEREADOR ILO  que seja providenciado 
patrolamento e encascalhamento na estrada que sai da Produção, passando pelas 
residências de Ieié, Vilmar Marcuci, Domingo até a residência de Leozé, retornando pelas 
residências de João do Niquito, Cutia até a residência de Jaco. APROVADO 16/09/2019. 
PEDIDO DE PROVIDÊNCIA Nº 064/19 DO VEREADOR ILO  que seja providenciado 
reconstrução da ponte localizada no Mator Bier, próximo a residência de Julio Bednarek. 
APROVADO 07/10/2019. 
PEDIDO DE PROVIDÊNCIA Nº 066/19 DO VEREADOR ILO que seja providenciado 
melhorias com cascalho na estrada que sai da estrada do fumo, passando pelas 
residências de Tiarles, Lavim, Josina até a residência de Luis. APROVADO 14/10/2019. 
PEDIDO DE PROVIDÊNCIA Nº 069/19 DO VEREADOR ILO que seja providenciado 
reconstrução e troca de pranchas da ponte na estrada da produção em Varzinha próximo 
a residência de Omero Colovini. APROVADO 14/10/2019. 
PEDIDO DE PROVIDÊNCIA Nº 070/19 DO VEREADOR ILO  que seja providenciado 
reconstrução e troca de pranchas na ponte localizada na estrada da Zona dos Marques. 
APROVADO 21/10/2019. 
PEDIDO DE PROVIDÊNCIA Nº 074/19 DO VEREADOR ILO que seja providenciado 
patrolamento e melhorias com cascalho na estrada dos Bunilha, saindo da Produção indo 
até a residência de Élio Carrapicho, retornando passando pelas residências de Amadeu, 
José Abreu, Francisco indo até a residência de Alexandre. APROVADO 04/11/2019. 
PEDIDO DE PROVIDÊNCIA Nº 077/19 DO VEREADOR ILO  que seja providenciado a 
construção de um bueiro na estrada da Linha Dona Amália que dará acesso a residência 
de Valdenir. APROVADO 11/11/2019. 
PEDIDO DE PROVIDÊNCIA Nº 081/19 DO VEREADOR ILO  que seja providenciado 
patrolamento e cascalhamento nos lugares necessários na estrada que sai do Passo 
Grande passando pela Associação da Invernada e pelas residências de Romildo, Enio, 
falecido João risada até divisa do Município. APROVADO 18/11/2019. 
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PEDIDO DE PROVIDÊNCIA Nº 082/19 DO VEREADOR ILO que seja providenciado 
patrolamento e melhorias na estrada que sai da ponte do Leozé passando pelas 
residências de Paulo Lanzarini, Vilso Lanzarini, Marcos Lombardi, André Lombardi até 
residência de Dida Lombardi. APROVADO 25/11/2019. 
 
 
 

20 PEDIDOS DE PROVIDÊNCIAS 
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VEREADORA  
LUCIANE 

 
 
PEDIDO DE INFORMAÇÃO Nº 020/19 DA VEREADORA LUCIANE  que informe se está 
faltando remédios na farmácia municipal, se já houve licitação de remédios e se há 
alguma previsão de compra de remédios, solicita-se que informe também o porque não 
está sendo feito exames de sangue custeado pelo município ou Estado. APROVADO 
15/04/2019. 
PEDIDO DE PROVIDÊNCIA Nº 030/19 DA VEREADORA LUCIANE  que seja 
providenciado desentupimento de bueiro em frente a propriedade de Rodrigo Fallavena 
na localidade Linha Dona Amália. APROVADO 20/05/2019. 
PEDIDO DE PROVIDÊNCIA Nº 039/19 DA VEREADORA LUCIANE que seja 
providenciado colocação de sinalização com placas de indicação de curva e ponte na 
localidade areinha, perto da residência do Ex-Vereador Alvaro, bem como melhorias de 
acesso e visibilidade da ponte. APROVADO 17/06/2019. 
PEDIDO DE PROVIDÊNCIA Nº 057/19 DA VEREADORA LUCIANE  que seja 
providenciado patrolamento e encascalhamento da estrada das localidades Cerro dos 
Abreu e Invernada dos Abreu. APROVADO 26/08/2019. 
INDICAÇÃO Nº 024/19 DA VEREADORA LUCIANE  que encaminhe Projeto de Lei 
criando o Conselho de Usuários, em complemento à Lei Municipal nº 370/2019 e em 
cumprimento ao Art. 22 da Lei Federal nº 13.460/2017. JUSTIFICATIVA: Conforme 
dispõe a Lei Federal nº 13.460/2017, cada Poder e Esfera de Governo deve criar e 
regulamentar a organização e funcionamento do Conselho de Usuários, a fim de permitir 
a efetiva participação dos usuários no acompanhamento da prestação e na avaliação dos 
serviços públicos. Como o projeto de lei é de iniciativa privativa do Prefeito Municipal, 
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fazemos a presente indicação, encaminhando-se anexo, uma minuta como forma de 
contribuir com o Poder Executivo no cumprimento dessa disposição legal. APROVADO 
09/09/2019. 
PEDIDO DE INFORMAÇÃO Nº 059/19 DA VEREADORA LUCIANE  que informe o 

motivo pelo qual ainda não foi contratado veterinário, conforme autorizado em Lei 

Municipal n° 382/19 de 8 de outubro de 2019. Justificativa: Por ser um profissional de 

extrema necessidade atuando no Município, em especial junto a Secretaria de 

Agricultura, onde está tendo uma grande procura pelos agricultores e não estão 

recebendo o devido atendimento. APROVADO 02/12/2019. 

PEDIDO DE PROVIDÊNCIA Nº 085/19 DA VEREADORA LUCIANE que seja 
providenciado patrolamento e encascalhamento da estrada da localidade Água fria, 
entrando na cachoeira do Solka, passando pela Figueirinha, indo até a Igreja próximo ao 
Pascual. APROVADO 09/12/2019. 
PEDIDO DE PROVIDÊNCIA Nº 086/19 DA VEREADORA LUCIANE  que seja 
providenciado patrolamento e encascalhamento da estrada da Linha Alfredo Silveira, 
entrando no Altemir Micke indo até os Bielavski. APROVADO 09/12/2019. 
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VEREADOR  
MANOEL RENATO 

 
 

PEDIDO DE PROVIDÊNCIA Nº 007/19 DO VEREADOR MANOEL RENATO  que seja 
providenciado reconstrução de uma ponte na localidade Água Fria, próximo a Capela 
Santa Rita. APROVADO 18/02/2019. 
PEDIDO DE PROVIDÊNCIA Nº 008/19 DO VEREADOR MANOEL RENATO  que seja 
providenciado reconstrução de uma ponte na localidade Zona dos Pacheco, entrando no 
Bar do Jair, próximo a residência da Sandra. APROVADO 18/02/2019. 
PEDIDO DE PROVIDÊNCIA Nº 013/19 DO VEREADOR MANOEL RENATO  que seja 
providenciado patrolamento e encascalhamento da estrada da Zona dos Pachecos, 
entrando no auto bonito e saindo perto da residência do Ex-Vereador Fernando, 
retornando entrando ao lado do bar do Jair, passando pelas residências de Saulo, Mute e 
demais locais onde passa o transporte escolar, realizando melhorias em todas as 
entradas de residências existentes nesse trajeto. APROVADO 01/03/2019. 
PEDIDO DE PROVIDÊNCIA Nº 036/19 DO VEREADOR MANOEL RENATO  que seja 
providenciado juntamente com a empresa competente melhorias no sinal de internet do 
ESF Alceu Wamosy na localidade Zona dos Pacheco. APROVADO 03/06/2019. 
PEDIDO DE PROVIDÊNCIA Nº 042/19 DO VEREADOR MANOEL RENATO  que seja 
providenciado com urgência uma rampa de acesso com pega mão para cadeirantes e 
portadores de necessidades especiais na sede do ESF Alceu Wamosy na Zona dos 
Pachecos. APROVADO 24/06/2019. 
PEDIDO DE PROVIDÊNCIA Nº 044/19 DO VEREADOR MANOEL RENATO que seja 
providenciado cascalhamento na lomba da esquina democrática que sobe para a Escola 
Egídio.  Justificativa: Devido a falta de cascalho neste local a estrada encontra-se muito 
lisa, ocasionado diversos acidentes no local. APROVADO 01/07/2019. 
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INDICAÇÃO Nº 021/19 DO VEREADOR MANOEL RENATO que seja estudada uma 
forma de implantar aulas de ginástica para a comunidade através da Prefeitura de forma 
gratuita. APROVADO 05/08/2019. 
REQUERIMENTO 007/19 DO VEREADOR MANOEL RENATO requer ao Presidente o 
agendamento de reunião com representantes da CEEE de Tapes/Camaquã juntamente 
com a comunidade a realizar-se na Associação Zona dos Marques para tratar sobre 
problemas existentes no fornecimento de energia elétrica. APROVADO 04/11/2019. 
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VEREADOR  
MARCOS 

 
 
 
 

 
 
 

 
INDICAÇÃO Nº 028/19 DO VEREADOR MARCOS  que entre em contato com os 
responsáveis pelos cemitérios do município para que se consiga iniciar as regularizações, 
tanto no setor do meio ambiente ou de saúde pública, visto que podem existir casos de 
risco. APROVADO 11/11/2019. 
PEDIDO DE INFORMAÇÃO Nº 052/19 DO VEREADOR MARCOS  que informe os 
critérios usados para distribuição de fichas no posto de saúde, ex: quantidade de fichas 
por dia, horários e encarregados, bem como para concessão de receitas de 
medicamentos, ex: horários e encarregados. APROVADO 11/11/2019. 
INDICAÇÃO Nº 029/19 DO VEREADOR MARCOS  que juntamente com as Secretarias 
competentes, secretaria de saúde, secretaria de assistência social e secretaria de 
educação e cultura, seja criada uma campanha de seleção de lixo, ou seja lixo seco, 
orgânico, reciclável, tóxico, etc. Campanha esta que poderia começar pelas escolas, visto 
que já existem lixeiras específicas para isso. APROVADO 18/11/2019. 
INDICAÇÃO Nº 030/19 DO VEREADOR MARCOS  no sentido que a secretaria de 
agricultura, juntamente com a Emater, Sindicato dos Trabalhadores rurais, Associações 
comunitárias e demais órgãos competentes crie um plano de incentivo a diversificação de 
culturas, e principalmente a comercialização, visto a quase totalidade de nosso município 
ser agrícola e a algum tempo estamos com pouca opções e dificuldades por conta das 
intempéres climáticas. APROVADO 18/11/2019. 
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PEDIDO DE PROVIDÊNCIA Nº 079/19 DO VEREADOR MARCOS  que seja 
providenciado limpeza nas ruas e calçadas da cidade, assim como recuperação de 
pontos mais danificados, principalmente em pontos de calçamento que venham a 
oferecer risco aos usuários, tanto nas ruas quanto nos passeios, bem como uma pintura 
nos meios fios, visto que o custo é baixo e uma limpeza traria um melhor visual para a 
cidade. APROVADO 18/11/2019. 
INDICAÇÃO Nº 032/19 DO VEREADOR MARCOS que seja estudada a possibilidade de 
criar algum programa de incentivo aos munícipes para a transferências de veículos de 
qualquer natureza para Barão do Triunfo de pessoas que residem em nosso município 
que possuem os itens acima descritos emplacados em outro município. APROVADO 
25/11/2019. 
INDICAÇÃO Nº 033/19 DO VEREADOR MARCOS que seja estudada a possibilidade da 
implantação de uma rampa de lavagem da Prefeitura Municipal, item de suma 
importância para manutenção de frota, mesmo em épocas de contenção de despesas, 
visto que teria-se um bom ganho com esse trabalho, sendo viável economicamente. 
APROVADO 25/11/2019. 
PEDIDO DE INFORMAÇÃO Nº 057/19 DO VEREADOR MARCOS  que informe como 
está o processo da obra da creche pelo Programa Proinfância, visto que conforme PL 
3971/19 seriam retomadas algumas obras pelo Brasil. APROVADO 25/11/2019. 
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VEREADOR  
MATEUS 

 
 

PEDIDO DE INFORMAÇÃO Nº 001/19 DO VEREADOR MATEUS  que  informe qual a 
situação atual do processo do Concurso de 2016, tanto no ato administrativo da 
Prefeitura quanto as questões levantadas junto a justiça, enviando  cópia de toda a 
documentação. APROVADO 04/02/2019. 
PEDIDO DE INFORMAÇÃO Nº 002/19 DO VEREADOR MATEUS  que  informe como 
está o andamento sobre o ônibus que foi noticiado que seria recebido no ano de 2017, 
como o mesmo será recebido e em que situação encontra-se. APROVADO 04/02/2019. 
PEDIDO DE INFORMAÇÃO Nº 003/19 DO VEREADOR MATEUS  que  informe quem foi 
o responsável pela limpeza da praça central na semana posterior a festa da uva, se foi a 
equipe da prefeitura, se não que informe quem foi e a forma de pagamento. APROVADO 
11/02/2019. 
PEDIDO DE INFORMAÇÃO Nº 008/19 DO VEREADOR MATEUS  que  envie relação do 
número de alunos matriculados nas escolas municipais nos últimos cinco anos, 
especificando detalhadamente por escola. APROVADO 18/02/2019. 
INDICAÇÃO Nº 004/19 DO VEREADOR MATEUS forneça o serviço de castração de 
cães e gatos, principalmente os de rua a fim de evitar a proliferação e aumento da 
população de animais abandonados. APROVADO 25/02/2019. 
INDICAÇÃO Nº 006/19 DO VEREADOR MATEUS  que instale as lixeiras que 
encontram-se no pátio da secretaria de obras, uma perto da residência do Senhor Hélio 
Carrapicho e a outra em frente ao bar do Renatão na entrada da Zona dos Pachecos, 
solicita também que informem o valor pago por cada lixeira, enviando cópia da nota fiscal. 
APROVADO 01/03/2019. 
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PEDIDO DE PROVIDÊNCIA Nº 014/19 DO VEREADOR MATEUS  que seja 
providenciado a recolocação das placas indicativas para nosso município, onde essas 
foram vandalizadas e que seja instaladas as que se encontram no pátio da Prefeitura. 
APROVADO 01/03/2019. 
PEDIDO DE PROVIDÊNCIA Nº 016/19 DO VEREADOR MATEUS que seja 
providenciado a construção de uma ponte que dará acesso a residência de Vilson Holz, 
sendo que o mesmo se propôs a doar a madeira para a construção da ponte. 
APROVADO 11/03/2019. 
PEDIDO DE INFORMAÇÃO Nº 012/19 DO VEREADOR MATEUS que informe onde, 
quais turmas e disciplinas que cada Professor de Educação Física está atuando.  
Justificativa: Solicita-se tal pedido por solicitações de pessoas da comunidade. 
APROVADO 11/03/2019. 
PEDIDO DE INFORMAÇÃO Nº 017/19 DO VEREADOR MATEUS  que informe quando 
foi inserido o Fiesta IQI7065 no edital do leilão e por que não foi alterado o edital do site 
da Prefeitura, enviem também a relação dos bens e valores vendidos. APROVADO 
15/04/2019. 
PEDIDO DE INFORMAÇÃO Nº 018/19 DO VEREADOR MATEUS  que seja enviado 
cópias de todas as portarias de instauração de sindicância, PADs e PAEs abertos desde 
o início desse mandato, enviando cópia das que já foram encerradas. APROVADO 
15/04/2019. 
PEDIDO DE PROVIDÊNCIA Nº 023/19 DO VEREADOR MATEUS que seja 
providenciado desaterro e desentupimento do bueiro em frente a capela mortuária. 
APROVADO 22/04/2019. 
PEDIDO DE INFORMAÇÃO Nº 024/19 DO VEREADOR MATEUS  que informe se existe 
alguma averiguação do tribunal de contas referente ao concurso de 2014, enviando 
dados do processo e informando o número do mesmo. APROVADO 06/05/2019. 
PEDIDO DE PROVIDÊNCIA Nº 035/19 DO VEREADOR MATEUS que seja 
providenciada patrolamento no acesso a residência do senhor Célio Serpa, vulgo Pico, na 
localidade do Gramal. APROVADO 27/05/2019. 
PEDIDO DE INFORMAÇÃO Nº 028/19 DO VEREADOR MATEUS  que informe 
levantamento completo e resultados obtidos com os REFIS realizados no município. 
APROVADO 03/06/2019. 
INDICAÇÃO Nº 018/19 DO VEREADOR MATEUS  que seja fornecido material de 
limpeza para todos os setores da municipalidade a fim de manter as boas condições de 
higiene, principalmente nas escolas e nos postos de saúde. APROVADO 17/06/2019. 
PEDIDO DE PROVIDÊNCIA Nº 049/19 DO VEREADOR MATEUS que seja 
providenciado reposição das lixeiras que encontram-se danificadas no passeio do centro 
do município, bem como a instalação de mais lixeiras em lugares que houver interesse. 
APROVADO 15/07/2019. 
PEDIDO DE PROVIDÊNCIA Nº 052/19 DO VEREADOR MATEUS  que seja 
providenciado conserto da iluminação pública nos locais que necessitam de conserto. 
APROVADO 12/08/2019. 
PEDIDO DE INFORMAÇÃO Nº 037/19 DO VEREADOR MATEUS  que informe por que 
ainda não foi reestabelecido o serviço odontológico no ESF e se há previsão de retomada 
dos serviços. APROVADO 09/09/2019. 
PEDIDO DE INFORMAÇÃO Nº 038/19 DO VEREADOR MATEUS  que informe a 
previsão de gastos mensais necessários para a retomada dos serviços completos do ESF 
Alceu Wamosy com a equipe preconizada pelo Ministério da Saúde, com enfermeira, 
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dentista, auxiliar de serviço bucal, com salários, benefícios, contribuição patronal e 
materiais. APROVADO 16/09/2019. 
PEDIDO DE INFORMAÇÃO Nº 039/19 DO VEREADOR MATEUS  que informe a 
situação de todas as Emendas Parlamentares destinadas ao Município. APROVADO 
23/09/2019. 
PEDIDO DE INFORMAÇÃO Nº 044/19 DO VEREADOR MATEUS  que seja enviado os 
seguintes relatórios contábeis da Prefeitura Municipal: Anexo 14 do exercício atual; 
Balancetes de verificação de janeiro a agosto de 2019. APROVADO 07/10/2019. 
PEDIDO DE INFORMAÇÃO Nº 046/19 DO VEREADOR MATEUS que envie diário de 
bordo dos veículos Fiesta e Gol do município nos três últimos meses. APROVADO 
14/10/2019. 
PEDIDO DE INFORMAÇÃO Nº 047/19 DO VEREADOR MATEUS  que informe a 
situação dos impostos de renda dos funcionários, se foram corrigidas as informações de 
todos os funcionários e se será realizado alguma compensação aos funcionários que 
tiveram problemas em suas declarações. APROVADO 21/10/2019. 
PEDIDO DE INFORMAÇÃO Nº 050/19 DO VEREADOR MATEUS  que informe o que 
segue sobre as obras das quadras escolares e da creche:  Se os contratos estão 
vigentes; Se os recursos já foram repassados para o município, se sim quais os saldos 
disponíveis; Qual a situação de cada contrato; Qual o planejamento para essas obras. 
APROVADO 29/10/2019. 
PEDIDO DE PROVIDÊNCIA Nº 072/19 DO VEREEADOR MATEUS que seja 
providenciado reforma de bueiro na localidade Cerro dos Abreu, próximo as residências 
de Paulo Ambos e Gregório Lima. APROVADO 04/11/2019. 
PEDIDO DE PROVIDÊNCIA Nº 075/19 DO VEREADOR MATEUS  que seja 
providenciado a realização de manutenção das estradas da região dos Pizzios com a 
maior brevidade possível, haja vista que fazem duas semanas que o transporte escolar 
não passa devido as más condições da estrada. APROVADO 11/11/2019. 
PEDIDO DE PROVIDÊNCIA Nº 076/19 DO VEREADOR MATEUS   que seja 
providenciado a manutenção da estrada, entrando no Claudiomiro na região do Cerro dos 
Abreu. APROVADO 11/11/2019. 
PEDIDO DE INFORMAÇÃO Nº 051/19 DO VEREADOR MATEUS  que envie cópia do 
Decreto que regulamenta o uso dos diários de bordo e informe se os mesmos já estão 
sendo preenchidos.  
APROVADO 11/11/2019. 
PEDIDO DE PROVIDÊNCIA Nº 080/19 DO VEREADOR MATEUS  que seja 
providenciado manutenção da estrada da acesso a residência de João Paulo Silva, entre 
a Produção e a estrada a direita do ESF Alceu Wamosy. APROVADO 18/11/2019. 
PEDIDO DE INFORMAÇÃO Nº 055/19 DO VEREADOR MATEUS  que  informe sobre a 
atualização patrimonial que está sendo realizada, qual empresa está fazendo e qual 
trabalho está sendo realizado, enviando cópia do processo de dispensa de licitação do 
serviço. APROVADO 18/11/2019. 
PEDIDO DE INFORMAÇÃO Nº 061/19 DO VEREADOR MATEUS  que informe a 
situação do micro ônibus Volare com inicial IMP, se está estragado, se sim informe desde 
quando, qual defeito e onde o mesmo estava guardado. APROVADO 09/12/2019. 
PEDIDO DE INFORMAÇÃO Nº 062/19 DO VEREADOR MATEUS  que informe a relação 
atual de CCs, contratados e estagiários, com vencimento e desde que dia estão 
trabalhando. APROVADO 09/12/2019. 
REQUERIMENTO Nº 008/19 DO VEREADOR MATEUS  com base no § 2º, do Art. 2º, da 
Lei Municipal nº 260/2016, requer seja aprovado pelo Plenário a justificativa ora 
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apresentada, com o abono da minha falta no dia 25/11/2019, por motivos de saúde, 
conforme atestado anexo, considerando como justificativa legal para a ausência. 
APROVADO 09/12/2019. 
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VEREADOR  
NERCIO 

 
 
 

INDICAÇÃO Nº 002/19 DO VEREADOR NERCIO que estude a possibilidade de elaborar 
e encaminhar Projeto de Lei fixando multa para os proprietários de terrenos baldios que 
não realizam limpeza dos mesmos, bem como para aqueles que não constroem ou 
conservam calçadas em ruas pavimentadas. Também, prevendo a possibilidade de ser 
feito a limpeza nos terrenos baldios por servidores da Prefeitura Municipal com posterior 
cobrança junto aos proprietários. APROVADO 18/02/2019. 
INDICAÇÃO Nº 011/19 DO VEREADOR NERCIO que seja finalizada a obra do segundo 
piso do prédio da Secretaria de Agricultura. APROVADO 01/04/2019. 
INDICAÇÃO Nº 012/19 DO VEREADOR NERCIO que seja estudada a possibilidade da 
Prefeitura levar os alunos que estão fazendo o processo seletivo para engrenar na Escola 
Militar em Porto Alegre, sendo que atualmente tem três alunos do município participando 
dessa seleção. APROVADO 22/04/2019. 
PEDIDO DE PROVIDÊNCIA Nº 021/19 DO VEREADOR NERCIO que seja providenciado 
o mais breve possível uma rampa de acesso a cadeirantes na Prefeitura. APROVADO 
22/04/2019. 
PEDIDO DE PROVIDÊNCIA Nº 024/19 DO VEREADOR NERCIO  que seja 
providenciado aumento do bueiro na entrada acima da casa de Vilmar Ambos que dá 
acesso a residência de Miguel. Justificativa: Justifica-se tal pedido pelo motivo do 
ônibus escolar não conseguir realizar o retorno devido o bueiro estar muito estreito. 
APROVADO 06/05/2019. 
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PEDIDO DE PROVIDÊNCIA Nº 025/19 DO VEREADOR NERCIO  que seja 
providenciado reconstrução da ponte perto da residência de Luciano Koch, na localidade 
Linha Dona Amália. Justificativa: O transporte escolar não está conseguindo realizar o 
retorno do transporte devido essa ponte.  APROVADO 06/05/2019. 
PEDIDO DE PROVIDÊNCIA Nº 034/19 DO VEREADOR NERCIO que seja realizado 
patrolamento na estrada que da acesso as residências de Moisés indo até a residência 
do Osvaldo, filho do falecido Antônio Bode na localidade Cerro dos Abreu. Justificativa: 
Os moradores relatam que os supermercados não estão realizando a entrega de ranchos 
devido não ter acesso até suas residências, bem como os taxistas também não querem 
realizar serviços de corrida pelas péssimas condições da estrada. APROVADO 
27/05/2019. 
PEDIDO DE PROVIDÊNCIA Nº 046/19 DO VEREADOR NERCIO que seja providenciado 
patrolamento na estrada do Cerro dos Abreu entrando na cancha do Floriano, indo até a 
residência de Formiga e Adão Vaz retornando saindo na residência do falecido Dorvalino. 
APROVADO 01/07/2019. 
PEDIDO DE PROVIDÊNCIA Nº 053/19 DO VEREADOR NERCIO solicita ao Executivo 
Municipal REITERAÇÃO DO PEDIDO DE PROVIDÊNCIA Nº 034/19  que seja realizado 
patrolamento na estrada que da acesso as residências de Moisés indo até a residência 
do Osvaldo, filho do falecido Antônio Bode na localidade Cerro dos Abreu. 
Justificativa:Os moradores relatam que os supermercados não estão realizando a 
entrega de ranchos devido não ter acesso até suas residências, bem como os taxistas 
também não querem realizar serviços de corrida pelas péssimas condições da estrada, 
sendo que o morador Osvaldo tem problemas de saúde.  APROVADO 12/08/2019. 
PEDIDO DE INFORMAÇÃO Nº 035/19 DO VEREADOR NERCIO  que informe o que 
segue sobre o andamento do calçamento das ruas Tenente Coronel Juca Tavares e 
Leandro Fallavena da Rocha, a ser concluído através de verba parlamentar Deputados 
Moraes: motivo pelo qual esta parado; qual o engenheiro / arquiteto responsável pela 
fiscalização da terraplanagem e demais serviços até então ali realizados; qual o prazo 
para aprovação do Engenheiro da CEF ao serviço ao serviço ali executado 
(terraplanagem e outros) e início da licitação; qual o prazo para entrega do calçamento 
concluído. APROVADO 02/09/2019. 
MOÇÃO DE RECONHECIMENTO Nº 006/2019 DO VEREADOR NERCIO propõe que 
Câmara Municipal encaminhe MANIFESTAÇÃO DE RECONHECIMENTO AO SR 
PAULO RENATO BRIDDI ROMEIRA pelo recebimento de Comenda Centauro na 
categoria personalidades, entrega realizada no dia 20 de agosto durante a solenidade de 
aniversário do 28° BTL. APROVADO 02/09/2019. 
MOÇÃO DE RECONHECIMENTO Nº 007/2019 DO VEREADOR NERCIO  propõe que 
Câmara Municipal encaminhe MANIFESTAÇÃO DE RECONHECIMENTO AO 
SOLDADO GULART do 5º GPM de Barão do Triunfo pelo recebimento de Comenda 
Centauro na categoria operacional por relevantes serviços prestados para a comunidade, 
entrega realizada no dia 20 de agosto durante a solenidade de aniversário do 28° BTL. 
APROVADO 02/09/2019. 
PEDIDO DE PROVIDÊNCIA Nº 060/19 DO VEREADOR NERCIO  que seja 
providenciado colocação de duas cargas de cascalhos para o Senhor Everton Gelinski. 
Justificativa: O Senhor Everton investiu na diversificação de culturas, onde produz todo 
tipo de mudas de hortaliças e melancia, mas em dias de chuvas o mesmo não tem 
acesso as estufas para poder comercializar suas mudas. APROVADO 09/09/2019. 
PEDIDO DE PROVIDÊNCIA Nº 061/19 DO VEREADOR NERCIO  que seja 
providenciado patrolamento e cascalhamento nos lugares necessarios entrando no 
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travessão perto do bar do Aires Marcuci saindo na Linha Francisca perto do Élio Pagini. 
APROVADO 09/09/2019. 
PEDIDO DE PROVIDÊNCIA Nº 073/19 DO VEREADOR NERCIO que seja providenciado 
aterro de bueiro na localidade estrada do fumo no travessão do falecido Amarinho. 
APROVADO 04/11/2019. 
PEDIDO DE INFORMAÇÃO Nº 058/19 DO VEREADOR NERCIO  que informe o que 
será feito com as plantadeiras que encontram-se no pátio da Prefeitura, se serão cedidas 
para as Associações comunitárias ou serão de uso da Secretaria de Agricultura, 
informando como as mesmas foram adquiridas por meio de emendas ou recurso próprio. 
APROVADO 02/12/2019. 
PEDIDO DE PROVIDÊNCIA Nº 088/19 DO VEREADOR NERCIO  que seja 
providenciado limpeza do pátio do ESF Alceu Wamosy, bem como colocação de  
iluminação no local. APROVADO 09/12/2019. 
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VEREADOR  
RODRIGO 

  
 

INDICAÇÃO Nº 003/19 DO VEREADOR RODRIGO  que analise a situação em que esta 
as máquinas da Secretária de obras, e constatando a necessidade faça contratação 
mediante licitação de hora maquinas junto a empresas do ramo. APROVADO 
18/02/2019.  
INDICAÇÃO Nº 005/19 DO VEREADOR RODRIGO que estude a possibilidade de pagar 
as horas extras feitas pelos funcionários durante o período que o decreto de contenção 
de despesas estava em vigor. APROVADO 18/02/2019.  
PEDIDO DE PROVIDÊNCIA Nº 019/19 DO VEREADOR RODRIGO que seja 
providenciado a colocação de um redutor de velocidade na Rua Tenente Coronel Juca 
Tavares, próximo as residências do Senhor Lauro ou do Queixinho. APROVADO 
08/04/2019.  
INDICAÇÃO Nº 013/19 DO VEREADOR RODRIGO  que seja estudada a possibilidade 
da Prefeitura fornecer casaco de uniforme para os funcionários das secretarias de obras 
e agricultura. APROVADO 06/05/2019.  
INDICAÇÃO Nº 014/19 DO VEREADOR RODRIGO  que realize cadastramento de 
proposta de apoio a obras de infraestrutura turística junto ao Ministério do Turismo, onde 
o prazo de cadastro será de 10 a 31 de maio, bem como realize cadastro nos programas 
de governos que estão abertos através do Ministério de Agricultura. APROVADO 
06/05/2019.  
INDICAÇÃO Nº 020/19 DO VEREADOR RODRIGO  que seja estudada a possibilidade 
de realizar a contratação de um professor de danças tradicionais para dar aulas para a 
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invernada do CTG Laçadores e Trovadores de Barão do Triunfo. APROVADO 
08/07/2019.  
PEDIDO DE PROVIDÊNCIA Nº 047/19 DO VEREADOR RODRIGO  que seja 
providenciado com urgência o recolhimento do lixo da lixeira localizada na estrada da 
Produção na entrada da Usina, bem como da lixeira na estrada do Mato Bier no Bar da 
Jurema. APROVADO 08/07/2019. 
INDICAÇÃO Nº 022/19 DO VEREADOR RODRIGO  que seja realizado a cedência de 
um estagiário para a Polícia Civil. APROVADO 09/09/2019. 
PEDIDO DE PROVIDÊNCIA Nº 067/19 DO VEREADOR RODRIGO que seja 
providenciado a colocação de mais três canos de 40 em frente a igreja no Mato Bier e na 
frente da propriedade do Ex-Prefeito Rui Spotti para que seja tirado a curva da estrada 
geral. APROVADO 14/10/2019. 
PEDIDO DE PROVIDÊNCIA Nº 068/19 DO VEREADOR RODRIGO que seja 
providenciado patrolamento na invernada dos Abreu, passando pela propriedade do 
falecido João risada indo até a divisa do município. APROVADO 14/10/2019. 
PEDIDO DE INFORMAÇÃO Nº 049/19 DO VEREADOR RODRIGO  que informe se foi 
descontado do pagamento da empresa responsável pela coleta do lixo os dias que não 
realizaram a coleta no centro e no interior, caso tenha sido descontado informe os dias e 
o valor descontado.  APROVADO 29/10/2019. 
PEDIDO DE INFORMAÇÃO Nº 056/19 DO VEREADOR RODRIGO que envie horímetro 
e relação de serviços prestados de tratores, retroescavadeiras e ferramentas agrícolas 
que estão cedidos para as Associações. APROVADO 25/11/2019. 
REQUERIMENTO Nº 009/19 DO VEREADOR RODRIGO  com base no § 2º, do Art. 2º, 
da Lei Municipal nº 260/2016, requer seja aprovado pelo Plenário a justificativa ora 
apresentada, com o abono da minha falta no dia 02/12/2019, por motivos de saúde, 

conforme atestado anexo, considerando como justificativa legal para a ausência. 
APROVADO 09/12/2019. 
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VEREADOR 
TIAGO 

 
 

PEDIDO DE PROVIDÊNCIA Nº 006/19 DO VEREADOR TIAGO que seja providenciado 
reconstrução de um bueiro na propriedade de Sidinei Valdemar Silva na localidade do 
Cerro dos Abreu. APROVADO 11/02/2019. 
PEDIDO DE PROVIDÊNCIA Nº 033/19 DO VEREADOR TIAGO que seja realizada 
reforma de ponte na localidade Costa da Serrinha, próximo a cancha de carrera do 
Floriano. APROVADO 27/05/2019. 
PEDIDO DE PROVIDÊNCIA Nº 058/19 DO VEREADOR TIAGO  que seja providenciado 
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 02/09/2019. 
PEDIDO DE INFORMAÇÃO Nº 043/19 DO VEREADOR TIAGO  que seja enviado a 
relação atual dos CCs e FGs com relação de nomes, cargos e vencimentos, informando 
também o percentual gasto em folha com pessoal. APROVADO 07/10/2019. 
REQUERIMENTO Nº 006/19 DO VEREADOR TIAGO  O vereador que a esta subscreve, 
infra-assinado, com assento nesta Casa de Leis, vem à presença de Vossas Excelências, 
em conformidade com base no Art. 24, Inc. II, al. “a” e §§ 1º e 5º, do Regimento Interno, 
solicitar a concessão de LICENÇA, sem direito a remuneração, para tratar de assunto de 
interesse particular, pelo período de trinta dias, a contar do dia 1º de novembro de 2019, 
após deliberação do Plenário. APROVADO 29/10/2019. 
 

03 PEDIDOS DE PROVIDÊNCIAS    01 PEDIDO DE INFORMAÇÃO 
01 REQUERIMENTO 



Câmara Municipal de Barão do Triunfo 

    
         

 

Resumo/2019                                                                                                       42 
 

 

 

 

 
 

EM CONJUNTO  
 

REQUERIMENTO 001/19 DE AUTORIA DE TODOS VEREADORES requerem a Mesa 
Diretora o agendamento de uma reunião junto ao Presidente da AGERGS - Agência 
Estadual de Regulação dos Serviços Públicos Delegados do Rio Grande do Sul, Senhor 
Isidoro Zorzi, com sede na Capital do Estado, a qual compete, entre outros, assuntos 
pertinentes à transportes intermunicipais de passageiros. Até a semana passada o 
centro da cidade era atendido pela Empresa ACV em dois horários com destino a 
capital, um partindo às 05:00 horas e outro às 11:00 horas, porém inesperadamente a 
empresa cessou o horário das 05:00 horas, sendo que com isso nossa cidade ficará 
sem nosso principal horário de ônibus, restando somente o horário das 11:00 horas que 
chega em Porto Alegre às 14:00 horas, tornando quase que inviável uma viagem, seja a 
serviço ou lazer a capital. Além disso existe, segundo a empresa, a possibilidade de que 
seja cortado também esse último horário de ônibus, que é também o responsável pelo 
malote do correio. Junto a esses cortes a empresa também diminuiu as linhas no 
sentido Porto Alegre - Barão do Triunfo deixando somente o horário das 13:00 horas, 
sendo que com isso um passageiro não pode mais sair de Barão do Triunfo e voltar no 
mesmo dia pelas linhas de ônibus que atendem nossa cidade.Barão do Triunfo localiza-
se mais de 100 km do centro da Capital, 60 km de trecho asfaltado e 40 km de estrada 
de chão, com população de 7.440 habitantes (IBGE) e deficiência em várias áreas, o 
que faz os moradores terem a necessidade de se deslocar a capital seguidamente, para 
consultas particulares, negócios, cursos e até mesmo para lazer visitar parentes e 
amigos. A suspensão dos referidos itinerários trará um prejuízo incalculável para os 
moradores baronenses, que ficarão praticamente ilhados no sentido de acesso à capital 
e estão clamando por uma solução. APROVADO 04/02/2019. 
PEDIDO DE INFORMAÇÃO Nº 004/19 DOS VEREADORES MATEUS E ILO  que  
envie cópia dos diários de bordo dos veículos Fiesta Sedan dos últimos 3 meses. 
APROVADO 11/02/2019. 
PEDIDO DE INFORMAÇÃO Nº 005/19 DOS VEREADORES MATEUS E ALEX 
SANDRO que informe a situação das obras do ginásio da Escola Municipal Egídio e da 
quadra coberta da Escola Dom Pedro II. APROVADO 11/02/2019. 
PEDIDO DE INFORMAÇÃO Nº 009/19 DOS VEREADORES MATEUS E ILO que 
informe a situação financeira da Prefeitura, informando o saldo de recursos livres do 
município e qual foi o resultado financeiro dos dois últimos anos, se houve déficit ou 
superávit de recursos livres. APROVADO 18/02/2019. 
INDICAÇÃO Nº 007/19 DOS VEREADORES MATEUS E TIAGO que apoie a Escola 
Estadual José Joaquim de Andrade nas manutenções e melhorias na estrutura física, 
iniciando pela retirada dos atuais postes da quadra de esportes que ameaçam cair, 
realizar o aterro junto ao muro dos fundos da escola e colocação de aterro no caminho 
entre a escola e as antigas churrasqueiras. APROVADO 01/03/2019. 
PEDIDO DE INFORMAÇÃO Nº 013/19 DOS VEREADORES MATEUS, TIAGO, 
DIOGO, LUCIANE E ILO que encaminhem cópias dos diários de bordo de todas as 
máquinas e caminhões das secretarias de obras e agricultura do ano de 2019. 
APROVADO 11/03/2019. 
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INDICAÇÃO Nº 008/19 DOS VEREADORES MATEUS E ILO que seja implantado o 
uso e preenchimento de diários de bordo em todos os veículos, caminhões, 
equipamentos e ônibus da prefeitura, a fim de manter maior controle e transparência no 
uso do patrimônio da municipalidade. JUSTIFICATIVA: Haja vista a resposta do pedido 
de informação nº 004/2019 desses Vereadores quanto ao não preenchimento desses 
diários surge a preocupação, pois essa é uma importante ferramenta de controle de uso 
da frota, sendo sempre motivo de grande atenção por parte do tribunal de contas, sendo 
vital inclusive para posteriores averiguações em casos de multas, acidentes ou outros 
prejuízos ao patrimônio. APROVADO 25/03/2019. 
INDICAÇÃO Nº 009/19 DOS VEREADORES MATEUS E TIAGO que seja estudada a 
possibilidade de contratação de mais uma cota para profissional para a Emater. 
JUSTIFICATIVA: Haja vista que o município é extremamente agrícola e se faz 
necessário a contratação de mais técnicos para dar mais apoio aos agricultores 
especialmente na diversificação de culturas, pois os mesmos necessitam para obter 
maior produtividade e qualidade em sua produção. APROVADO 25/03/2019. 
PEDIDO DE INFORMAÇÃO Nº 015/19 DOS VEREADORES MATEUS E TIAGO que 
encaminhe relatório com avarias dos itens que serão leiloados, detalhando os motivos 
pelos quais serão vendidos os bens. APROVADO 25/03/2019. 
INDICAÇÃO Nº 010/19 DOS VEREADORES MATEUS E TIAGO que seja estudada a 
possibilidade de ao invés de ser leiloado o trator Agrale, que seja oferecido em forma de 
cedência para alguma associação. APROVADO 01/04/2019. 
REQUERIMENTO 002/19 DE AUTORIA DE TODOS OS VEREADORES requerem a 
Mesa Diretora o agendamento de uma reunião com o Prefeito, o arquiteto e a Empresa 
Koch construtora, a fim de esclarecer dúvidas sobre o término da obra da praça e o 
termino das obras da quadra coberta da Escola Egídio e da cobertura da quadra da 
Escola Dom Pedro. APROVADO 08/04/2019. 
PEDIDO DE INFORMAÇÃO Nº 019/19 DOS VEREADORES MATEUS E ILO que seja 
enviado a relação atual dos CCs e FGs com relação de cargos e vencimentos. 
APROVADO 15/04/2019. 
MOÇÃO DE APLAUSOS Nº 001/19 DE AUTORIA DE TODOS OS VEREADORES 

propõem que Câmara Municipal encaminhe MANIFESTAÇÃO DE APLAUSOS A 
TAILINE MIOLI pela representação do Município de Barão do Triunfo em concursos 
artísticos, conquistando neste ano Taça artística 1º e 2º lugar gaita ponto e pianada no 
rodeio internacional de charqueadas e Taça primeiro lugar 2 ª RT Tradicionalista. 
APROVADO 15/04/2019. 
PEDIDO DE PROVIDÊNCIA Nº 022/19 DOS VEREADORES MATEUS E TIAGO que 
seja providenciado uma reforma nos brinquedos da pracinha, nos aparelhos de ginástica 
e nos casos que se fizerem necessários a troca por equipamentos novos. Justificativa: 
Os equipamentos atuais encontram-se em situação crítica apresentando inclusive riscos 
aos frequentadores. APROVADO 22/04/2019. 
PEDIDO DE INFORMAÇÃO Nº 021/19 DOS VEREADORES MATEUS E ILO que 
informe qual é a expectativa de retomada dos trabalhos de roçadas e em qual trator 
será adaptada a roçadeira. APROVADO 22/04/2019. 
PEDIDO DE INFORMAÇÃO Nº 022/19 DOS VEREADORES TIAGO, ILO E LUCIANE 
que informe o nome dos representantes que compõem a Comissão de Trânsito 
Municipal. APROVADO 22/04/2019. 
PEDIDO DE INFORMAÇÃO Nº 023/19 DOS VEREADORES TIAGO, ILO E LUCIANE 
que informe quem são os integrantes das comissões do PAD e do PAE. APROVADO 
22/04/2019. 
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PEDIDO DE PROVIDÊNCIA Nº 026/19 DOS VEREADORES MATEUS E TIAGO  que 
seja providenciado colocação de parada de ônibus na frente da escola José Joaquim de 
Andrade. Justificativa: Haja vista que muitos alunos, inclusive alunos da pré-escola 
aguardam o transporte nesse local, ficando muitas vezes ao relento em dias de chuva. 
APROVADO 06/05/2019. 
REQUERIMENTO 003/19 DOS VEREADORES MATEUS E DIOGO requerem ao 
Presidente o agendamento de reunião com a empresa vencedora da licitação 
modalidade concorrência pública com objetivo de contratação de empresa prestadora 
de serviços médicos para atendimento à população de Barão do Triunfo.  APROVADO 
06/05/2019. 
PEDIDO DE INFORMAÇÃO Nº 025/19 DOS VEREADORES MATEUS E ILO que 
informe a situação das seguintes máquinas: Caçamba PAC, qual o orçamento 
atualizado e detalhado para conserto, e por que ainda não foi consertado e quando 
será; Carregadeira Linck, quais os defeitos apresentados, quando estragou, qual serviço 
estava fazendo e se era em propriedade particular, enviando cópia do comprovante de 
pagamento do serviço; Retro Randon, quais os defeitos apresentados e qual o 
orçamento detalhado para conserto; Carregadeira nova, quais os defeitos apresentados, 
qual o orçamento detalhado para conserto e qual a previsão para conserto; Onibus 
Volare que encontra-se em uma oficina em Guaiba. APROVADO 13/05/2019. 
INDICAÇÃO Nº 016/19 DOS VEREADORES MATEUS E TIAGO  que seja estudada a 
possibilidade de instalação de mais um hidrômetro na praça para servir aos banheiros 
públicos. JUSTIFICATIVA: Haja vista que em dias de festa o uso de banheiros e mais 
as feirantes a vazão de água se torna insuficiente para suprir esse uso. APROVADO 
20/05/2019. 
PEDIDO DE PROVIDÊNCIA Nº 031/19 DOS VEREADORES MATEUS E TIAGO  que 
seja realizada a manutenção no bueiro na entrada da Linha Mato da Justa próximo a 
casa de Marcio. APROVADO 20/05/2019. 
PEDIDO DE PROVIDÊNCIA Nº 032/19 DOS VEREADORES MATEUS E TIAGO  que 
seja realizada reconstrução de bueiro no acesso a residência da senhora Vanda, mãe 
do senhor Carlito na Serra do Herval. Justificativa: Pede-se a maior urgência possível 
pois a mesma sofre com problemas de saúde. APROVADO 20/05/2019. 
PEDIDO DE INFORMAÇÃO Nº 026/19 DOS VEREADORES MATEUS, ILO, 
RODRIGO, NERCIO, LUCIANE, TIAGO E ALEX SANDRO que informe a situação 
funcional do funcionário Claudio Costa de Lima e se o mesmo está em atividade 
normalmente, se não, informe o porquê. APROVADO 27/05/2019. 
MOÇÃO DE APOIO Nº 002/2019 DE AUTORIA DE TODOS VEREADORES propõem 
que Câmara Municipal encaminhe MANIFESTAÇÃO DE APOIO aos Órgãos 
Competentes para a criação de um novo Quadro Organizacional “QO” para a Polícia 
Militar de Barão do Triunfo, com a elevação do status de Grupamento para o Pelotão de 
Polícia Militar e a unificação administrativa e operacional dos três municípios da região. 
APROVADO 27/05/2019. 
MOÇÃO DE APLAUSOS Nº 003/2019 DE AUTORIA DE TODOS VEREADORES 
propõem que Câmara Municipal encaminhe MANIFESTAÇÃO DE APLAUSOS AO DR 
MARCO AURÉLIO FONTOURA DO NASCIMENTO pelo belo serviço prestado como 
profissional médico durante 16 anos em nosso município, sendo um profissional 
renomado em nossa comunidade. APROVADO 27/05/2019. 
PEDIDO DE PROVIDÊNCIA Nº 037/19 DOS VEREADORES MATEUS E TIAGO  que 
seja realizado patrolamento na estrada de acesso a residência do  Senhor João Carlos 
na zona dos Pacheco, subindo pelo matão antes da Marechal a primeira esquerda. 
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Justificativa: Solicita-se tal providência a pedido do morador, pois o mesmo tem filhos 
pequenos e necessitam do transporte escolar. APROVADO 03/06/2019. 
PEDIDO DE INFORMAÇÃO Nº 027/19 DOS VEREADORES MATEUS E ILO  que 
informem como está sendo realizado os serviços de lavagem dos veículos oficiais do 
município, se foi feita licitação ou dispensa, enviando relação de gastos realizados no 
ano de 2018 e 2019, especificando os gastos por veículo. APROVADO 03/06/2019. 
MOÇÃO DE APOIO Nº 004/2019 DE AUTORIA DE TODOS VEREADORES  propõem 
que Câmara Municipal encaminhe MANIFESTAÇÃO DE APOIO aos Aprovados no 
Concurso da Brigada Militar e Bombeiros de 2017.  JUSTIFICATIVA:  A categoria dos 
aprovados da BRIGADA MILITAR no concurso de 2017, aguardam nomeação para 
diminuir o déficit efetivo da polícia militar no Estado. Com aproximadamente 16 mil 
servidores na ativa, sendo que apenas 10.000 atuam no serviço de policiamento nas 
ruas, o policiamento gaúcho atende à cerca de 50 % da demanda total previstas para o 
Estado, sendo que 2.458 aprovados em todas as etapas do processo seletivo continuam 
aguardando para ingressar na instituição. A ideia do Executivo Estadual, conforme 
entrevista concedida à imprensa é nomear gradativamente esses aprovados, 
prejudicando ainda mais o serviço que já é deficitário. APROVADO 03/06/2019. 
INDICAÇÃO Nº 019/19 DOS VEREADORES MATEUS E TIAGO que seja realizada 
com maior urgência possível a reconstrução do muro de contenção junto a entrada do 
posto.  JUSTIFICATIVA: Recentemente um engenheiro esteve analisando 
extraoficialmente o local e averiguou que a falta dessa construção oferece riscos ao 
prédio do anexo ao posto de saúde Enfermeira Neusa Barragan. APROVADO 
17/06/2019. 
PEDIDO DE PROVIDÊNCIA Nº 045/19 DOS VEREADORES ALEX SANDRO E 
MATEUS que seja providenciado cascalhamento da estrada geral na Zona dos 
Menezes que da acesso a residência de Orlando Menezes e José Aldoir Menezes. 
APROVADO 01/07/2019. 
PEDIDO DE INFORMAÇÃO Nº 030/19 DOS VEREADORES MATEUS E TIAGO que 
informe qual a situação dos processos de regularização dos terrenos das escolas 
municipais. APROVADO 01/07/2019. 
PEDIDO DE INFORMAÇÃO Nº 031/19 DOS VEREADORES MATEUS E TIAGO  que 
informe se já foi reimplantado o preenchimento dos diários de bordo dos veículos 
oficiais, haja vista que esse é uma obrigação dos órgãos públicos a fim de dar maior 
transparência as despesas públicas caso ainda não tenha sido reimplantado informem o 
por quê. APROVADO 08/07/2019. 
PEDIDO DE INFORMAÇÃO Nº 032/19 DOS VEREADORES MATEUS, TIAGO E 
DIOGO  que informe o que segue sobre a coleta de lixo: Observa-se que neste ano já 
foram lançados dois processos licitatórios para coleta de lixo, as Tomadas de Preços 
002 e 003/2019, porque ambas foram canceladas; Considerando-se a realização de 
várias dispensas de licitação para coleta de lixo cito as realizadas com as empresas 
Transportes Linter Ltda e Solaris Limpeza Urbana, sendo que este encerrou-se no 
último dia 06/06, quem está recolhendo o lixo urbano e fundamentado em que contrato; 
E finalmente tendo em vista estas várias dispensas de limitações, gostaria que fosse 
remetido a esta Casa legislativa, todos os pagamentos referentes a coleta de lixo desde 
o início de 2018 e quais os contratos firmados que autorizaram estes pagamentos. 
APROVADO 05/08/2019. 
PEDIDO DE PROVIDÊNCIA Nº 054/19 DOS VEREADORES MATEUS E TIAGO  que 
seja colocado canos no terreno ao lado da capela mortuária e plainado a fim de utilizá-lo 
como estacionamento nos dias de uso da capela. Também que seja realizado o 
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desentupimento do bueiro em frente a capela com construção de boca de lobo. 
Justificativa: O terreno é de propriedade da senhora Elisiane Marcuci porém ela 
concorda com o uso em dias de funerais. APROVADO 19/08/2019. 
PEDIDO DE INFORMAÇÃO Nº 033/19 DOS VEREADORES MATEUS, ILO E ALEX 
SANDRO  que informem se foi constatado furto de estepes de ônibus e de peças da 
caçamba PAC, se houve que informe as ações tomadas, informem também se foi 
realizado a troca das rodas originais da caçamba por rodas de ferro usando câmara de 
ar. APROVADO 19/08/2019. 
PEDIDO DE INFORMAÇÃO Nº 034/19 DOS VEREADORES MATEUS, ILO E ALEX 
SANDRO  que envie relatório das linhas escolares que são realizadas por ônibus 
próprios e terceirizadas, se tem ônibus próprio parado e se sim por qual motivo, se for 
mecânico que especifique. APROVADO 19/08/2019. 
MOÇÃO DE APOIO Nº 005/2019 DE AUTORIA DE TODOS VEREADORES propõem 
que Câmara Municipal encaminhe MANIFESTAÇÃO DE APOIO aos Aprovados no 
Concurso para Soldado Bombeiro Militar. JUSTIFICATIVA:  A categoria dos aprovados 
de BOMBEIRO MILITAR no concurso, aguardam nomeação para diminuir o déficit 
efetivo do Corpo de Bombeiros no Estado. Sendo que há 4.100 vagas na Instituição do 
Corpo de Bombeiros e apenas 2.500 estão preenchidas, sendo que dos 497 Municípios 
gaúchos apenas 96 contam com quarteis de Bombeiros. APROVADO 02/09/2019. 
INDICAÇÃO Nº 026/19 DOS VEREADORES MATEUS E TIAGO  que 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 16/09/2019. 
REQUERIMENTO 005/19 DOS VEREADORES MATEUS E DIOGO  requerem ao 
Presidente o agendamento de reunião com o Corpo de Bombeiros de Guaíba para 
solicitar a retomada do serviço de poda do pé de platano, serviço iniciado alguns anos 
atrás e não concluído. APROVADO 16/09/2019. 
PEDIDO DE INFORMAÇÃO Nº 041/19 DOS VEREADORES DIOGO E MATEUS  que 
informe os valores gastos com serviços de lavagem, informando o valor por veículo e 
onde está sendo realizado o serviço.  APROVADO 23/09/2019. 
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MOÇÃO DE RECONHECIMENTO Nº 008/2019 DOS VEREADORES RODRIGO E 
NERCIO  propõem que Câmara Municipal encaminhe MANIFESTAÇÃO DE 
RECONHECIMENTO AO LUAN SEMENSATTO AMENGUAL por representar o 
Município de Barão do Triunfo como baterista oficial do renomado Grupo Musical 
Gaúcho “MACHADO E MARCELO DO TCHÊ”, em especial em turnê de 10 dias de 
Shows por todo o Estado, nos eventos comemorativos a Semana Farroupilha 2019. 
APROVADO 23/09/2019. 
PEDIDO DE PROVIDÊNCIA Nº 065/19 DOS VEREADORES MATEUS E TIAGO  que 
seja providenciado patrolamento da estrada do fim da linha em direção a Serra do 
Herval com a maior brevidade possível, haja vista que no próximo final de semana 
haverá a tradicional procissão e festa da Comunidade Nossa Senhora Aparecida. 
APROVADO 07/10/2019. 
PEDIDO DE INFORMAÇÃO Nº 042/19 DOS VEREADORES MATEUS E TIAGO  que 
informe relação de todas as licitações, dispensas de licitações e compras diretas, 
separadamente especificando objeto de aquisição, valores e empresas contratadas 
desde o início do ano. APROVADO 07/10/2019. 
MOÇÃO DE REPÚDIO Nº 009/2019 DE AUTORIA DE TODOS VEREADORES  

propõem MANIFESTAÇÃO DE REPÚDIO a proposta da “REFORMA 
ESTRUTURAL” que está sendo apresentada pela Gestão do Governo do Estado 
do Rio Grande do Sul. Justificativa: Considerando a conjuntura Política e 
Administrativa da proposta na “Reforma Estrutural do Estado” apresentada pelo 
atual Governador, no que tange o funcionalismo público, os Vereadores que esta 
subscrevem, apoiam de forma irrestrita todas as categorias dos Servidores 
Públicos do Estado, declarando-se contra a redução salarial, o aumento da 
alíquota dos aposentados, ao fim da paridade e integralidade e ao fim das 
promoções periódicas, e qualquer outra forma de retirada de direitos que 
prejudiquem de forma direta ou indireta os servidores públicos sejam eles 
aposentados, pensionistas ou ainda em atividade. APROVADO 04/11/2019. 
MOÇÃO DE APOIO Nº 010/2019 DE AUTORIA DE TODOS VEREADORES  

encaminhe MANIFESTAÇÃO DE APOIO a EMATER/ASCAR. JUSTIFICATIVA:  1. 

Considerando que a Assistência Técnica e a Extensão Rural realizada pela 
EMATER/RS-ASCAR tem papel fundamental na situação financeira, ambiental e social 
do Estado do RS, que necessita de novas receitas para enfrentar a sua crise financeira, 
de preservação ambiental, com a implantação e manutenção de projetos sustentáveis e 
de ações sociais visando a melhoria e qualidade de vida da população do Estado do 
RS; 2. Considerando que a ASCAR (Associação Sulina de Crédito e Assistência Rural) 
foi criada em 02 de junho de 1955, em Porto Alegre, adotando a forma de Associação 
Civil- pessoa jurídica de direito privado e que, por sua vez, a EMATER foi criada em 14 
de março de 1977 em Porto Alegre, adotando a forma de Associação Civil- pessoa 
jurídica de direito privado; 3. Considerando os objetivos da ASCAR na sua criação, em 
1955, que foram assim descritos em seu estatuto: “... contribuir gratuitamente para o 
desenvolvimento econômico, cultural e social do meio rural do Rio Grande do Sul, em 
uma perspectiva de desenvolvimento rural autossustentável, economicamente viável e 
socialmente justo, mediante o planejamento e a execução das atividades educativas de 
extensão e crédito rural, orientados num enfoque participativo, junto às famílias rurais; 4. 
Considerando que em 1961 a ASCAR foi declarada de utilidade pública pelo governo 
federal (Dec. 50.622/61) e pelo governo do Estado do Rio Grande do Sul (Dec. 
14.270/61); 5. Considerando que em 1975 a ASCAR foi declarada entidade de fins 
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filantrópicos pelo Conselho Nacional do Serviço Social do Ministério da Educação; 6. 
Considerando a importância estratégica visando a implantação de políticas públicas nas 
comunidades rurais do RS, com um público assistido em 2018, superior a 232 mil 
famílias; 7. Considerando e respeitando o trabalho dos profissionais qualificados, que ao 
longo dos 64 anos se dedicaram e se dedicam em prol do desenvolvimento econômico, 
ambiental e social das famílias assistidas, suas organizações, assim como, com a 
disponibilização de alimentos saudáveis para os consumidores, que por consequência 
agregam e geram receitas e economia para o Estado do RS; 8. Considerando que a 
Emater/RS-ASCAR presta um trabalho de suma importância ao nosso município, 
contribuindo com o desenvolvimento econômico, social e ambiental. Diante disso, 
conclui-se que a manutenção e o fortalecimento da EMATER/RS-ASCAR são 
fundamentais para a sociedade gaúcha, para o Estado do RS e para o nosso município. 
APROVADO 18/11/2019. 
PEDIDO DE PROVIDÊNCIA Nº 087/19 DOS VEREADORES ALEX SANDRO, NERCIO 
E ILO  que seja providenciado patrolamento na estrada do Fumo e desentupimento de 
bueiro próxima a residência do senhor Aurio (Macaco). Justificativa: A estrada 
encontra-se em péssimas condições e com o bueiro entupido a água está danificando 
ainda mais este trajeto. APROVADO 09/12/2019. 
PEDIDO DE INFORMAÇÃO Nº 060/19 DOS VEREADORES DIOGO, MATEUS, ILO E 
TIAGO  que informe o que segue sobre os tratores, máquinas e equipamentos da 
Secretaria de Agricultura: Quais funcionários estão operando; Horas trabalhadas; Valor 
de combustível gasto; Valores arrecadados; Relação de todos os serviços realizados e 
para quem foram realizados no ano de 2019. APROVADO 09/12/2019. 
INDICAÇÃO Nº 034/19 DOS VEREADORES RODRIGO, LUCIANE, NERCIO E ILO  
que seja estudada a possibilidade da colocação de transporte da saúde para o 
município de São Jerônimo. APROVADO 16/12/2019. 
INDICAÇÃO Nº 035/19 DE AUTORIA DE TODOS VEREADORES  que seja Decretado 
situação de emergência devido a estiagem em nosso município, caso tenha sido 
decretado que enviem cópia do decreto e da constituição atual da Defesa Civil no 
Município. APROVADO 16/12/2019. 
INDICAÇÃO Nº 036/19 DE AUTORIA DE TODOS VEREADORES   que seja estudada 
a possibilidade de destinar um dos tratores da Prefeitura para fazer açudes no município 
com valor/hora diferenciado para os agricultores. APROVADO 16/12/2019. 
MOÇÃO DE APLAUSOS Nº 010/2019 DE AUTORIA DE TODOS VEREADORES 
propõem que Câmara Municipal encaminhe MANIFESTAÇÃO DE APLAUSOS E 
RECONHECIMENTO A SOLANGE SEMENSATTO AMENGUAL pelos 15 Anos de 
ENCENAÇÃO DO AUTO DE NATAL nas Festas de Natal do Município. APROVADO 
16/12/2019. 
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 TOTAL DE PROPOSIÇÕES 
 ESCRITAS E VERBAIS 

 APRESENTADAS PELOS VEREADORES 
 

ALEX SANDRO        TOTAL: 13 
DIOGO                 TOTAL: 28 
ILO                            TOTAL: 20 
LUCIANE            TOTAL: 08 
MANOEL RENATO   TOTAL: 08 
MARCOS                   TOTAL: 08 
MATEUS            TOTAL: 34 
NERCIO                     TOTAL: 17 
RODRIGO            TOTAL: 13 
TIAGO             TOTAL: 05 
EM CONJUNTO        TOTAL: 62 
 
TOTAL DE PROPOSIÇÕES: 216  
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AÇÕES ESPECIAIS DO PODER LEGISLATIVO 
EXERCÍCIO 2019 

 
CÂMARA BUSCA MELHORIAS NO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL   

      
No dia 12 de fevereiro de 2019 o Presidente Rodrigo Semensatto de Lima, juntamente 
com os Vereadores Nercio da Silva Ambos, Mateus de Lima Romeira, Diogo da Rocha 
Vaz e Ilo Wildfaier Lombardi estiveram em reunião na Secretaria Estadual de Transporte e 
na AGERGS para solicitar interveniência em relação a Empresa ACV Turismo que presta 
serviços ao município de Barão do Triunfo. 

 

COMITIVA DE VEREADORES VAI A BRASÍLIA 
 

Uma comitiva da Câmara Municipal de Barão do Triunfo, composta pelos vereadores 
Rodrigo Semensatto de Lima, Nercio da Silva Ambos, Mateus de Lima Romeira e Manoel 
Renato dos Santos Silva representando os demais Vereadores, foram a Brasília ida dia 12 
e retorno dia 14 de março de 2019, 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.  
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VEREADORES VÃO A ANATEL EM BRASÍLIA EM BUSCA DE SOLUÇÃO PARA O 
SISTEMA DE TELEFONIA 

Na ida a Brasilia na semana passada, os vereadores de Barão do Triunfo agendaram 
reunião junto à ANATEL para expor a precária situação que Barão do Triunfo vem 
enfrentando com relação ao sistema de telefonia móvel. Perante tantas reclamações da 
comunidade, a Câmara vem há tempo tentando uma solução para essa questão, junto a 
empresa VIVO, ao Ministério Público e agora na ANATEL, onde protocolaram um abaixo-
assinado, na busca de uma solução para este problema, na luta pelos direitos do povo, já 
que a comunicação telefônica é algo essencial nos dias de hoje, seja para contatos 
pessoais, no quesito segurança e até mesmo saúde, pois uma ligação pode inclusive 
salvar vidas. Na ocasião relataram e pediram a interveniência da Anatel, a fim de trazer 
solução para essa deficiência, já que os usuários adquirem seus planos, seus créditos 
pré-pago, estão tendo somente ônus e o bônus fica com a Empresa, que só colhe os 
lucros e não oferta o devido serviço. Estão agora aguardando as providências da 
ANATEL neste sentido e continuarão na luta por melhoria no Sistema telefonico de nossa 
cidade. 

 
 

         VEREADORES PARTICIPAM DE ASSEMBLEIA COM A EMPRESA CERTAJA 
 

No dia 27 de março de 2019 o Presidente Rodrigo Semensatto de Lima, juntamente com 
o Vereador Nercio da Silva Ambos, estiveram em reunião com a empresa Certaja a fim de 
solicitar informações sobre o investimento em energia solar e a troca de local do poste 
localizado na esquina das ruas Leandro Fallavena da Rocha e a rua Tenente Coronel 
Juca Tavares que está localizado em pleno projeto de calçamento das mesmas.  
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         VEREADORES PARTICIPAM DE AUDIÊNCIA PÚBLICA COM A 
EMPRESA CEEE 

No dia 09 de abril de 2019 o Presidente Rodrigo Semensatto de Lima, juntamente com os 
Vereadores Nercio da Silva Ambos, Manoel Renato dos Santos Silva e Mateus de Lima 
Romeira estiveram em Audiência Pública no município de Camaquã para tratar sobre 
problemas de fornecimento de energia da empresa CEEE.   

                        

 

VEREADORES ENTREGAM MOÇÃO DE APLAUSOS 

 A GAITERIRA TAILINE MIOLI 

 

No dia 22 de abril de 2019 os Vereadores realizaram a entrega MOÇÃO DE 
MANIFESTAÇÃO DE APLAUSOS A TAILINE MIOLI pela representação do Município de 
Barão do Triunfo em concursos artísticos, conquistando neste ano Taça artística 1º e 2º 
lugar gaita ponto e pianada no Rodeio Internacional de Charqueadas e Taça primeiro 
lugar 2 ª RT Tradicionalista. 
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VEREADORES VÃO EM BUSCA DE MELHORIAS PARA A  

ESCOLA ESTADUAL JOSÉ JOAQUIM DE ANDRADE 

No dia 29 de maio de 2019 os Vereadores Tiago Pacheco Govoni, Mateus de Lima 
Romeira, Diogo da Rocha e Ilo Wildfaier Lombardi juntamente com a Diretora da Escola 
Estadual Rosane Tassinari estiveram em reunião na Secretaria Estadual de Educação 
para solicitar que seja dado prosseguimento ao processo de reforma da sede da Escola 
Estadual José Joaquim de Andrade, incluindo a rede elétrica, considerando a precária 
situação que a mesma se encontra, em estado crítico, a fim de evitar uma tragédia e 
garantir um mínimo de segurança aos alunos e funcionários. 
 

 
 

VEREADORES ENTREGAM MOÇÃO DE APLAUSOS  

AO DOUTOR MARCO AURÉLIO 

No dia 29 de maio de 2019 os Vereadores Rodrigo Semensatto de Lima, Mateus de Lima 

Romeira, Tiago Pacheco Govoni e Alex Sandro Fallavena da Rocha realizaram a entrega 

MOÇÃO DE MANIFESTAÇÃO DE APLAUSOS AO DR MARCO AURÉLIO FONTOURA 

DO NASCIMENTO pelo belo serviço prestado como profissional médico durante 16 anos 

em nosso município, sendo um profissional renomado em nossa comunidade.  
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PRESIDENTE PARTICIPA DE COMEMORAÇÕES DA CRPO GUAÍBA 

 

No dia 29 de maio de 2019 o Presidente Rodrigo 

Semensatto   de   Lima,     juntamente    com    a 

Vice-Presidente   Laureni  Garcia  Pagini  esteve 

participando da Formatura alusiva as comemora - 

ções do 15º Aniversário de  Instalação do CRPO  

na cidade de Guaíba. 

 
 

 
 
 

ENTREGA DE MOÇÃO A COMANDANTE DO CRPO  
 

No dia 04 de junho de 2019 o Vereador Nercio da Silva Ambos esteve representando o 
Presidente Rodrigo Semensatto de Lima em reunião juntamente com o Prefeito Elomar e 
o Presidente do CONSEPRO Paulo com a Comandante da CRPO Bianca para realizar a 
entrega de Moção de Apoio para a criação de um novo Quadro Organizacional para a 
Polícia Militar de Barão do Triunfo.  
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AUDIÊNCIA COM O VICE-GOVERNADOR 
 

   No dia 26 de junho de 2019 o Vereador Nercio da Silva Ambos esteve representando o 
Presidente Rodrigo Semensatto de Lima a convite do Consepro, em audiência com o 
Vice-Governador juntamente com a Vice-Prefeita e o Presidente do Consepro para tratar 
sobre assuntos pertinentes a segurança pública e para realizar a entrega de Moção de 
apoio para criação de um novo Quadro Organizacional “QO” para a Polícia Militar de 
Barão do Triunfo. 

                      
 

VEREADORES PARTICIPAM DE REUNIÃO COM SECRETÁRIO DE LOGÍSTICA E 
TRANSPORTE ESTADUAL 

 
No dia 31 de julho de 2019 os Vereador Rodrigo Semensatto de Lima, Nercio da Silva 
Ambos, Ilo Wildfaier Lombardi, Mateus de Lima Romeira, Alex Sandro Fallavena da 
Rocha e Luciane Teifke Pacheco estiveram em reunião com o Secretário de Logística e 
Transportes do Estado Juvir Costtela para tratarem sobre a 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, 
bem como solicitar a CEDÊNCIA DE MÁQUINAS PARA MANUTENÇÃO DA RS 711 
(BR116 acesso Barão do Triunfo).    
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SESSÃO SOLENE EM HOMENAGEM A SEMANA FARROUPILHA 
 

No dia 16 de setembro de 2019, às 19:30 horas realizou-se a Sessão Solene em 
Homenagem a Semana Farroupilha no CTG Laçadores e Trovadores de Barão do 
Triunfo, onde se fizeram presente o Presidente Rodrigo, os demais Vereadores, Prefeito 
Elomar, Secretários e Coordenadores da Administração, representantes de Entidades e o 
público em geral.  

 

ENTREGA DE MOÇÕES DE RECONHECIMENTO 

No dia 23 de setembro de 2019, na Câmara Municipal os Vereadores realizarão a entrega 
de MOÇÃO DE RECONHECIMENTO AO SOLDADO GULART do 5º GPM de Barão do 
Triunfo pelo recebimento de Comenda Centauro na categoria operacional por relevantes 
serviços prestados para a comunidade e MOÇÃO DE RECONHECIMENTO AO SR 
PAULO RENATO BRIDDI ROMEIRA pelo recebimento de Comenda Centauro na 
categoria personalidades. Moções solicitadas pelo Vereador Nercio e assinada pelos 
demais Vereadores. 
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ENTREGA DE MOÇÃO DE RECONHECIMENTO 

No dia 07 de outubro de 2019, na Câmara Municipal os Vereadores realizarão a entrega 
de MOÇÃO DE RECONHECIMENTO AO LUAN SEMENSATTO AMENGUAL por 
representar o Município de Barão do Triunfo como baterista oficial do renomado Grupo 
Musical Gaúcho “MACHADO E MARCELO DO TCHÊ”, em especial em turnê de 10 dias 
de Shows por todo o Estado, nos eventos comemorativos a Semana Farroupilha 2019. 

         
 

VEREADORES BUSCAM AJUDA DOS BOMBEIROS PARA RETIRADA  
DE PÉ DE PLATANO  

 

No dia 17 de outubro de 2019 os Vereadores Nercio da Silva Ambos, Ilo Wildfaier 
Lombardi, Mateus de Lima Romeira, e Luciane Teifke Pacheco estiveram em reunião com 
o Corpo de Bombeiros de Guaíba para solicitar a retomada do serviço de poda do pé de 
plátano existente no cemitério municipal, serviço iniciado alguns anos atrás e não 
concluído. 
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VEREADORES BUSCAM MELHORIAS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA 
 
No dia 04 de novembro de 2019, os Vereadores Diogo, Mateus, Ilo e Alex Sandro 
estiveram em reunião na CEEE para solicitar ações a fim de solucionar o problema de 
fornecimento de energia elétrica em Barão do Triunfo, queda de tensão, falta constante de 
energia e a demora no religamento, mais de semana sem luz, fatos que vem causando 
descontentamento da população do interior do Município, usuários da CEEE, pois hoje, 
nos tempos modernos, tudo gira em torno da energia elétrica. Os Prejuízos são 
incalculáveis, nas 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: na época de colheita, perda de fumo, que é a 
principal fonte de renda dos munícipes, bem como nos comércios, escolas, que sofrem 
com essa deficiência. 

                   
 

 
CÂMARA PARTICIPA DA FORMATURA DO PROERD 

 
No dia 20 de dezembro de 2019, o Presidente Rodrigo Semensatto de Lima participou da 
Formatura do Programa Educacional de Resistências às Drogas (PROERD) edição 2019, 
onde 68 crianças receberam certificados de participação. 
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CÂMARA HOMENAGEIA SERVIDORA SOLANGE SEMENSATTO AMENGUAL COM 
MOÇÃO DE APLAUSOS E RECONHECIMENTO 

 

No dia 16 de dezembro de 2019, na Câmara Municipal os Vereadores realizaram a 
entrega de MOÇÃO DE APLAUSOS E RECONHECIMENTO A SOLANGE 
SEMENSATTO AMENGUAL pelos 15 Anos de ENCENAÇÃO DO AUTO DE NATAL nas 
Festas de Natal do Município. 

 

                 

 
 CÂMARA REALIZA DEVOLUÇÃO DO DUODÉCIMO 

 
No dia 31 de dezembro de 2019, o Presidente Rodrigo Semensatto de Lima realizou a 
devolução de R$170.700,00 ao Executivo Municipal, o montante devolvido aos cofres da 
Prefeitura foi realizado devido as economias realizadas o que contribuiu com as finanças 
do município, onde valor foi destinado para a compra de maquinários para a secretaria de 
obras.  
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AQUISIÇÕES ESPECIAIS DO PODER 
LEGISLATIVO EXERCÍCIO 2019 

 

 
NOT BOOK 17 DELL TELA FULLHD 8G  

 

 
 

SISTEMA DE MONITORAMENTO COM CÂMERAS DE 
VIGILÂNCIA E SISTEMA DE TRANSMISSÃO AO VIVO 

 DAS SESSÕES DA CÂMARA 
 

           
 

UNIFORMES PARA OS FUNCIONÁRIOS 
 

                                      


