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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 
sete. 

 
 
Dentro das atribuições da Câmara Municipal, que é 

legislar e fiscalizar,  tentamos da melhor forma cumprir nossas 
funções, visando o desenvolvimento do Município e a valorização 
do Legislativo. 

 
 

Agradeço a Deus por mais um ano junto ao Legislativo, agradeço a 
colaboração dos demais vereadores e de todas as pessoas que me 

apoiaram durante este mandato. 
 

 “Chegamos ao fim de mais um ano. É momento de refletirmos tudo o que 
fizemos e algo que deixamos de fazer. Procurar tirar proveito das situações 
difíceis e regozijar dos momentos de alegria. É o momento de agradecer pelo 
maravilhoso fato de existirmos e de termos a oportunidade de fazer planos 
para um novo ano, de continuarmos esse trabalho que nos foi concedido pelo 
povo. Peço a Deus graça e sabedoria para vivermos o próximo ano com 
serenidade, respeito  e que seja um período repleto de prosperidade em todo 
âmbito de nossas vidas.” 

 
 
 
 
 
 
 

Elomar Rocha Kologeski 
     Presidente da Câmara Municipal 
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PRESIDENTE: ELOMAR ROCHA KOLOGESKI  
VICE-PRES.: ILO WILDFAIER LOMBARDI 
1º SECRETÁRIO: ABÍLIO SILVA DE SOUZA 
2º SECRETÁRIO: BELMIRO GUEDES DA SILVA 
 
 

DEMAIS VEREADORES:               
        
 
       
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  PAULO FERNANDO SOUZA   SILVIO EGÍDIO RAPHAELLI    CLÓVES LANZARINI         SONIA STORCK GARCIA     ROMILDO A.BOANOVA 

 

 
FUNCIONÁRIOS 

 
 

PAULO ROBERTO ZONATTO DE OLIVEIRA 
CC – 3/1/2007 a 31/12/2007 

 
SOLANGE SEMENSATTO AMENGUAL 
Secretária e Tesoureira Concursada 

Atua na Câmara desde 1993 
 

AÇÕES ESPECIAIS DO ANO DE 2007 
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CÂMARA DE BARÃO DO TRIUNFO VAI EM BUSCA DE MAIOR ATENDIMENTO NO 
CARTÓRIO DO MUNICÍPIO 

 
Uma COMISSÃO ESPECIAL composta pelos Vereadores Silvio, Fernando e o Presidente 
Elomar, representando a Câmara Municipal de Barão do Triunfo, foram dia 15/05/07 a uma 
reunião agendada junto ao Juiz da Comarca de São Jerônimo, Sr.Dr.Rodrigo de Souza 
Allen, para encaminhar um abaixo-assinado que a Câmara recebeu da comunidade 
baronense, com o intuito de buscar melhorias no atendimento e funcionamento do Serviço 
Notarial e Registral de Barão do Triunfo, solicitando que o Oficial designado atenda no 
mínimo 03 (três) dias por semana, em turno integral no Tabelionato. A solicitação foi 
atendida. 
 
CÂMARA  DE BARÃO DO TRIUNFO RECEBE GERENTE REGIONAL DOS CORREIOS 

PARA EXPOR REIVINDICAÇÕES DA COMUNIDADE 

 
Tendo recebido um abaixo-assinado da comunidade baronense, objeto da Indicação nº 
055/07 da Bancada do PMDB, aprovada por todos os vereadores, reivindicando que as 
correspondências sejam entregues nas residências, a Câmara Municipal de Barão do 
Triunfo agendou uma reunião com o Gerente responsável pela Agência de Correio de 
Barão do Triunfo, Sr. Gerson Luiz Kniphoff, que compareceu nas dependências do 
Legislativo, dia 22 de maio de 2007. Na oportunidade foi reivindicado e o Gerente se 
comprometeu em melhorias na Agência de Correios de Barão do Triunfo, na rede satélite 
de comunicações com a central, computador de nova tecnologia, implantação de Banco 
Postal na própria agência, bem como prometeu estudar a viabilidade para entrega das 
correspondências nas residências do perímetro urbano. Meta alcançada. 
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CÂMARA REÚNE-SE COM A COMISSÃO ESTADUAL DA MALHA RODOVIÁRIA 

 

 
 
 
Em diversas oportunidades, a Câmara se reuniu com a Comissão da malha Rodoviária 
para reivindicar asfalto para  nosso Município, incluído Barão do Triunfo na lista dos 
Município interessados em ligação asfáltica. 
 

CÂMARA EM BUSCA DE MELHORIAS NA DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A Câmara intermedia reunião entre usuários da Certaja e o Presidente da Cooperativa para 
reivindicar melhorias do sistema de energia elétrica de nosso Município. 

 
 
 

REFORMA E AMPLIAÇÃO DAS DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA 
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Observando a grande necessidade de reforma no prédio do Legislativo, que enfrentava há 
anos problema de infiltrações, e a notória carência de ampliação para estruturar de maneira 
adequada as atividades do Legislativo, foi feito licitação, dando-se início a esse 
empreendimento, que terá sua conclusão no próximo ano.  
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COMISSÃO REPRESENTATIVA, que atuou no recesso deste ano (janeiro e fevereiro), foi assim 
composta: Mesa Diretora mais o Vereador Paulo Fernando de Souza 
COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL: 
Presidente Silvio Egídio Raphaelli (PSDB); Vice-Presidente Abílio Silva e Souza (PMDB); Relator 
Clóves Lanzarini (PSDB), tendo como suplente Sonia Terezinha Storck Garcia (PP). Criada 
5/03/07 
COMISSÃO DE ORÇAMENTO, FINANÇAS E CONTROLE EXTERNO: Presidente Romildo 
Abreu da Boanova (PSDB); Vice-Presidente Paulo Fernando de Souza (PP); Relator Belmiro 
Guedes da Silva (PMDB), tendo como suplente o Vereador Ilo Wildfaier Lombardi (PMDB). Criada 
5/03/07 
Líderes de Bancada – PMDB, Vereador Ilo W. Loombard; PP, Vereador Paulo Fernando de 
Souza; PSDB, Vereador Clóves Lanzarini.  
CONSELHO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR: Paulo Roberto Zonatto de Oliveira e Solange 
Semensatto Amengual. 
COMITÊ DE RECURSOS HÍDRICOS DA BACIA HIDROGRÁFICA DO CAMAQUÃ – Vereadores 
Abílio S.Souza e Paulo Fernando de Souza. Criada dia 16/10/06. 

 

 
 

SESSÕES DE  PLENÁRIO 
 

 
 
 
 

AUDIÊNCIAS PÚBLICAS 
 

45  ORDINÁRIAS 
03 EXTRAORDINÁRIAS 
04 ESPECIAIS 
01 SOLENE 
TOTAL: 53 SESSÕES 
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Nº 001/07 – AVALIAÇÃO DAS METAS FISCAIS 3º QUADRIMESTRE/06. Dia 27/2/07 
Nº 002/07 – SERVIDORES MUNICIPAIS: ASSUNTO REGIME JURÍDICO. Dia 9/5/07 
Nº 003/07 - AVALIAÇÃO DAS METAS FISCAIS 1º QUADRIMESTRE/07. DIA 28/05/07 
Nº 004/07 – APRECIAÇÃO DO PROJETO DA LDO 2008. DIA 17/09/07 
Nº 005/07 – AVALIAÇÃO DAS METAS FISCAIS 2º QUADRIMESTRE 2007. DIA 24/09/07 
Nº 006/07 – PROJETO DE ORÇAMENTO 2008. DIA 21/12/07 
 

 
OFÍCIOS 

128  ao Prefeito e a Terceiros -   049 Ofícios Legislativos  
 

MEMORANDOS 
261 ao Setor de Contabilidade 

                                                  

PORTARIAS 
N º 001/07 – Exonera a Assessora Jurídica Ricceli Woltmann.  Dia 2/01/07 
N º 002/07 -  Nomeia como Assessor Jurídico Paulo Roberto Zonatto de Oliveira. Dia 03/01/07 
N º 003/07 – Nomeia Solange Semensatto Amengual como responsável pelas compras da 
Câmara. Dia 03/01/07 
N º 004/07 – Nomeia Solange Semensatto Amengual como responsável pelas funções inerentes 
ao Concurso Público 01/07. Dia 7/08/07 
N º 005/07 – Designa Solange Semensatto Amengual como Servidora para Comissão de Licitação 
modalidade Carta Convite referente à Câmara Municipal. Dia 22/10/07 
 
 
 

 

CONTRATOS 
 

Nº 001/07 – Conectsul Comercio e Serviços Ltda. Internet banda larga via rádio. Dia 2/01/07 até 
final de dezembro 2007 
Nº 002/07 – Ação Expressa Serviços Empresariais Ltda. Serviço de limpeza. Dia 01/02/07 até final 
de outubro/07 
Nº 003/07 – Maicon Leno Bonacheski – publicação das matérias da Câmara – firmado em 
01/02/07 até final do ano (11 meses) 
Nº 004/07 – IGRH – Instituto Gaúcho de Recursos Humanos – Concurso Público para cargo de 
Escriturário. Dia 7/08/07. Homologado dia 28/12/08 
Nº 005/07 – Adalberto Jean Pizzio de Souza. Projeto de Engenharia para a reforma e ampliação 
da sede da Câmara. Dia 29/08/07. Aditivo 01 de 30/12/07 
Nº 006/07 – CLS Garcia & Cia Ltda. Construção e reforma da sede da Câmara. Dia 30/11/07, por 
45 dias. 
Nº 007/07 – Marilene Mioli Govoni. Aluguel de prédio para funcionamento da Câmara no período 
de reforma. Dia 1/12/07, por dois meses. 

IGAM – aquisição de informativo de atualizações. Dia 30/10/07 a 31/12/07.  
 

PARTICIPAÇÕES EM REUNIÕES, CURSOS 
E SEMINÁRIOS 

  Clóves Lanzarini ida DAER pedir máquinas 27/03/07 
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Elomar Kologeski III Seminário da Uvergs 18,19,20/04/07 

Ilo Lombardi III Seminário da Uvergs 18,19,20/04/07 

Silvio Raphaelli posse do Promotor SJ. 18/04/07  

Abílio S.Souza 26ª Reunião Comitê Camaquã 26 /04 DF 

Paulo Fer. Souza 26ª Reunião Comitê Camaquã 26 /04 DF 

Elomar Kologeski Corregedoria SJ (Correios) - 15/05/07 

Silvio Raphaelli Corregedoria SJ (Correios) - 15/05/07 

Paulo Fer. Souza Corregedoria SJ (Correios) - 15/05/07 

Elomar Kologeski XI Conferência Nac. Leg.POA 23,24,25/05/07 

Silvio Raphaelli XI Conferência Nac. Leg.POA 23,24,25/05/07 

Sonia S Garcia XI Conferência Nac. Leg.POA 23,24,25/05/07 

Elomar Kologeski Ministério Público levar documentos - 8/06/07 

Elomar Kologeski 7° Fórum Reg. Des.Rural Centro-Sul-13/06/07 SJ 

Elomar Kologeski Comis. Malha Rodoviária - asfalto 21/06/07 POA 

Silvio Raphaelli Comis. Malha Rodoviária - asfalto 21/06/07 POA 

Paulo Fer. Souza Comis. Malha Rodoviária - asfalto 21/06/07 POA 

Abílio S.Souza Comis. Malha Rodoviária - asfalto 21/06/07 POA 

Clóves Lanzarini Comis. Malha Rodoviária - asfalto 21/06/07 POA 

Sonia S Garcia Curso Abrascam Resp.Fiscal 27,28,29/06/07Poa 

Paulo Fer. Souza Curso Abrascam Resp.Fiscal 27,28,29/06/07Poa 

Silvio Raphaelli curso IGAM-ida ao DAER 27,28,29/06/07 POA 

Clóves Lanzarini curso IGAM-ida ao DAER 27,28,29/06/07 POA 

Elomar Kologeski 20º Curso Uvergs - 27,28,29/06/07 POA 

Abílio S.Souza 20º Curso Uvergs - 27,28,29/06/07 POA 

Ilo Lombardi 20º Curso Uvergs - 27,28,29/06/07 POA 

Silvio Raphaelli DAER - transporte coletivo 4/07/07 

Clóves Lanzarini DAER - transporte coletivo 4/07/07 

Elomar Kologeski Curso INLEGIS 11,12,13/07/07 

Elomar Kologeski TCE pedir esclarecimentos 13/08/07 POA 

Elomar Kologeski Malha Rodiviária 2/08/07 POA 

Ilo Lombardi IGAM "Pacto Gestão Saúde" 8,9/08/07 POA 

Sonia S Garcia IGAM "Pacto Gestão Saúde" 8,9/08/07 POA 
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Elomar Kologeski TCE - entrega  RGF 27/07/07 

Paulo Fer. Souza Curso Conversul 25,26,27/07 

Ilo Lombardi Curso Conversul 25,26,27/07 

Silvio Raphaelli ida ao DAER - 24/07/07 

Clóves Lanzarini ida ao DAER - 24/07/07 

Sonia S Garcia 23º curso Uvergs 12 a 14/09/07 

Elomar Kologeski 23º curso Uvergs 12 a 14/09/07 

Elomar Kologeski ida ao TCE 31/08/07  

Silvio Raphaelli ida ao DAER - 05/11/07 

Clóves Lanzarini ida ao DAER - 05/11/07 

Elomar Kologeski ida ao TCE 26/09/07 

Elomar Kologeski ida ao TCE 19/10/07 - sobre licitação 

Elomar Kologeski entrega Carta Convite 01 - 23/10/07 

Elomar Kologeski entrega carta Convite 02 

Elomar Kologeski ida a Sec. De Segurança POA - 5/11/07 

Elomar Kologeski Curso IGAM - 7,8,9/11/07 

Elomar Kologeski Curso Conversul - 19,10,21/12/07 

Ilo Lombardi Curso Conversul - 19,10,21/12/07 

Paulo Fer. Souza Curso Conversul - 19,10,21/12/07 

Silvio Raphaelli ida a Brasília dez/07 

Clóves Lanzarini Reunião Brigada Militar POA - 22/11/07 

Abílio S.Souza Foro Aracruz - 28/11/07 

Paulo Fer. Souza Foro Aracruz - 28/11/07 

Elomar Kologeski 
Entrega de intimação Carta Convite  02 às empresas da obra 
20/11/07 

PROJETOS  
D0  

LEGISLATIVO 
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PROJETOS DE LEI  
 
PROJETO DE LEI LEGISLATIVO No 060/07, que estabelece o índice para a revisão geral anual nos 
subsídios do Prefeito, Vice-Prefeito, Presidente da Câmara e Vereadores (3,30%). APROVADO 21/05/07 
 PROJETO DE LEI LEGISLATIVO No 061/07, que estabelece o índice de reajuste para a revisão Geral 
Anual da remuneração dos Secretários Municipais de Barão do Triunfo, e dá outras providências. (3,30%). 
APROVADO 21/05/07 
 PROJETO DE LEI LEGISLATIVO No 062/07, que estabelece o índice de reajuste para a Revisão Geral 
Anual aos servidores públicos do Poder Legislativo Municipal de Barão do Triunfo, e dá outras providências. 
(3,30%). APROVADO 21/05/07 
 PROJETO DE LEI LEGISLATIVO No 063/07, que cria a estrutura de cargos de provimento efetivo no 
Legislativo Municipal e fixa a devida remuneração (01Tesoureiro – 01 Escriturário – 01 Servente). 
APROVADO 28/05/07 
Proieto de Lei Legislativa n° 064/07, que concede reajuste real de remuneração aos servidores do 
Legislativo do Município de Barão do Triunfo e dá outras providências (5.50%). APROVADO 23/07/07 
PROJETO DE LEI LEGISLATIVO Nº 065/07, que altera o art. 1º e dá nova redação ao anexo único da lei 
municipal nº 143/07, que cria a estrutura de cargos de provimento efetivo no legislativo municipal e fixa a 
devida remuneração. (exclui servente e exigência de curso de computação para Escriturário) APROVADO 
13/08/07 
 

 

RESOLUÇÕES 
 

RESOLUÇÃO 001/07,  que dispõe sobre a programação financeira e cronograma de desembolso do Poder 
Legislativo para o exercício financeiro de 2007. Data 02/01/07 
RESOLUÇÃO Nº 002/07, Altera o horário de das sessões ordinárias da Câmara Municipal e dá outras 
providências (para 18:00 horas). Data  05/03/07 
RESOLUÇÃO Nº 003/07, que suspende, provisoriamente, o funcionamento do espaço “Câmara.com”, na 
Câmara Municipal: Art. 1º - Fica suspenso, provisoriamente, o funcionamento do espaço “câmara.com”, na 
Câmara Municipal, criado através de Resolução nº 012/06, por motivo de ampliação e reforma da sede 
administrativa do Legislativo Municipal. Data 3/12/07 
RESOLUÇÃO Nº 004/07, que altera o horário de das sessões ordinárias da Câmara Municipal e dá outras 
providências. (para dezenove horas). Data 3/12/07 
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DECRETOS 

 
DECRETO LEGISLATIVO Nº 026/07 que manteve o Parecer favorável do Tribunal de Contas do Estado às 
contas do Prefeito Luiz Raul Goulart da Silva (processo nº 3798020099-6) referente ao exercício de 1998. 
APROVADO 8/10/07 
DECRETO LEGISLATIVO Nº 027/07 que manteve o Parecer 11157 do Tribunal de Contas do Estado 
favorável às contas do Prefeito Luiz Raul Goulart da Silva referente ao exercício de 2001. APROVADO 
22/11/07 
DECRETO LEGISLATIVO Nº 028/07, que manteve o Parecer nº 12429 do Tribunal de Contas do Estado 
favorável às contas do Prefeito Luiz Raul Goulart da Silva e do Vice Lody Kalil Andriotti, ano de 2003. 
APROVADO  05/11/07. 
DECRETO LEGISLATIVO Nº 029/07, mantendo o parecer nº 12897 do Tribunal de Contas do Estado 
favorável às contas do ex-Prefeito Luiz Raul Goulart da Silva referente ao exercício de 2004. APROVADO 
12/11/07 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

PROJETOS 
DO 

EXECUTIVO 
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PREFEITO MUNICIPAL ODONE KLOPPEMBURG 

 
PROJETO DE LEI No 001/07, que autoriza o Poder Executivo Municipal a firmar convênio com o COREDE 
– Centro Sul e dá outras providências. (R$350,00 mensal no ano 2007) APROVADO 21/02/07 
PROJETO DE LEI No 002/07, que autoriza o Poder Executivo a firmar convênio com o Sindicato dos 
Trabalhadores Rurais de Barão do Triunfo, e dá outras providências. ( R$650,00 mensais no ano de 2007 - 
hemodiálise) APROVADO 21/02/07 
PROJETO DE LEI No 003/07, que autoriza o Poder Executivo a firmar convênio com o CONSEPRO 
(Conselho Comunitário Pró-Segurança Pública de Barão do Triunfo), para custear as despesas com aluguel 
de prédios para instalação da Polícia Civil, GPM (Grupamento de Polícia Militar) e Conselho Tutelar do 
Município, como também concede auxílio moradia, e dá outras providências. (R$1.000,00 mês mais 
R$300,00 por cada residência alugada – no ano de 2007) APROVADO 21/02/07 
 PROJETO DE LEI No 004/07, que autoriza o Poder Executivo Municipal a celebrar convênio de 
cooperação técnica e financeira com a Associação dos Estudantes Universitários de Barão do Triunfo, com 
a finalidade de atender as necessidades de transporte dos Estudantes Universitários de Barão do Triunfo e 
dá outras providências. (R$231,00 por viagem Camaquã – R$ 210,00 por viagem SJ) APROVADO 21/02/07 
PROJETO DE LEI No 005/07, que autoriza o Poder Executivo Municipal a realizar a despesa que indica e 
dá outras providências (II Moto Barão – R$1.500,00). APROVADO 21/02/07 
PROJETO DE LEI Nº 006/07 - RETIRADO 
PROJETO DE LEI No 007/07, que Cria o Conselho Municipal de Acompanhamento, Controle Social, 
comprovações e Fiscalização dos Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação 
Básica e de valorização dos Profissionais da Educação. (FUNDEB) APROVADO 29/02/07 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PROJETO DE LEI Nº 008/07, que autoriza abrir crédito especial no orçamento municipal e dá outras 
providências (FUNDEF para FUNDEB), sendo aprovado por unanimidade. APROVADO 29/02/07 
PROJETO DE LEI No 009/07,  que autoriza firmar convênio com o Governo do Estado do Rio Grande do 
Sul, através da Secretaria e Abastecimento (construção de 20 açudes para armazenamento de água). 
APROVADO 14/05/07 
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PROJETO DE LEI Nº 010/07 - RETIRADO 
PROJETO DE LEI No 011/07, que autoriza a proceder contratação de pessoal por prazo determinado para 
atender necessidade de excepcional interesse público (9 professores) e dá outras providências. 
APROVADO 23/04/07 
 PROJETO DE LEI No 012/07, que autoriza a proceder contratação de pessoal por prazo determinado para 
atender necessidade de excepcional interesse público (Nutricionista 20 h) e dá outras providências. 
APROVADO 23/04/07 
 PROJETO DE LEI No 013/07, que autoriza a proceder contratação de pessoal por prazo determinado para 
atender necessidade de excepcional interesse público (Orientador Educacional 20 h) e dá outras 
providências. APROVADO 23/04/07 
PROJETO DE No 014/07, que autoriza proceder à contratação de pessoal por prazo determinado para 
atender necessidade de excepcional interesse público (Operador de Máquinas). REJEITADO por 4 a 5 
votos contrários. 
PROJETO DE LEI Nº 015/07, que autoriza proceder a contratação de pessoal por prazo determinado para 
atender necessidade de excepcional interesse público e dá outras providências (01 Técnico Agropecuário 
20h), sendo aprovado por 6 a 2 votos contrários dos vereadores Ilo e Belmiro. APROVADO 30/04/07 
PROJETO DE LEI Nº 016/07 - RETIRADO 
PROJETO DE LEI No 017/07, que autoriza realizar despesa que indica e dá outras providências (R$700,00 
para Copa Carbonífera MotoCross 2007). APROVADO 14/05/07 
 PROJETO DE LEI Nº 018/07, que autoriza realizar convênio com o Tribunal Regional Eleitoral do RS e dá 
outras providência (cedência de um servidor – validade até 31/12/07 prorrogável até 31/12/08) APROVADO 
30/04/07 
PROJETO DE LEI Nº 019/07, que autoriza proceder a contratação de pessoal por prazo determinado para 
atender necessidade de excepcional interesse público e dá outras providências (01 Auxiliar de Escriturário 
p/ o TRE). APROVADO 30/04/07 
PROJETO DE LEI No 020/07, que autoriza abrir Crédito especial no orçamento municipal e dá outras 
providências (R$72.000,00). APROVADO 21/05/07 
PROJETO DE LEI No 021/07, que estabelece o índice de reajuste para a Revisão Geral Anual aos 
servidores públicos do Município de Barão do Triunfo, e dá outras providências (3,30%). APROVADO 
21/05/07 
PROJETO DE LEI No 022/07, que altera o Anexo I da Lei Municipal 035/05 e dá outras providências 
(acrescenta: MotoCross – Jogos Comunitários Rurais – Rodeio Estadual – Rodeio Regional – Campeonato 
Regional da Serra do Herval de Futebol Sete). APROVADO 14/05/07 
PROJETO DE LEI No 023/07, que autoriza o Poder Executivo Municipal a realizar a despesa que indica e 
dá outras providências (Festa do Agricultor R$12.000,00). APROVADO 30/04/07 
PROJETO DE No 024/07, que autoriza a realizar despesa que indica e dá outras providências 
(Campeonato Regional de Futebol Sete da Serra do Herval _ limite de R$1.000,00). APROVADO por 7 
votos favoráveis e 1 abstenção. 
 PROJETO DE No 025/07, que autoriza a realizar despesa que indica e dá outras providências 
(Campeonato de Bocha _ limite de R$700,00). APROVADO 04/06/07 
PROJETO DE No 026/07, que altera a Lei Municipal nº 131/07 e dá outras providências. (passa de 20h 
para 40 horas a carga horária do Técnico Agropecuário em Contrato emergencial). APROVADO 07 votos 
favoráveis e 01 abstenção 
PROJETO DE LEI Nº 027/07 - RETIRADO 
PROJETO DE LEI Nº 028/07, que autoriza a proceder à contratação de pessoal por prazo determinado para 
atender necessidade de excepcional interesse público e dá outras providências (01 Enfermeiro) com a 
seguinte EMENDA da BANCADA DO PMDB: Altera o “caput” do art. 1º, que passará a vigorar da 
seguinte forma: Art. 1º - Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a contratar nos termos do Artigo 37, 
IX, da Constituição Federal, pelo prazo de até 03 (três) meses, prorrogáveis por igual prazo se necessário, 
em razão de excepcional interesse público, funcionários em quantidades e funções a seguir discriminadas 
(01 Enfermeiro) APROVADO 03/09/07 
PROJETO DE LEI Nº 029/07 – RETIRADO 
PROJETO DE No 030/06, (DESARQUIVADO), que dispõe sobre a estrutura Político Administrativa e o 
Regime de Cargos em Comissão e Funções Gratificadas do Município de Barão do Triunfo e dá outras 
providências, com as seguintes EMENDAS, subscrita por todos os vereadores, que também obtiveram 
aprovação unânime: EMENDA Nº 001/07: ALTERA O ART. 1º, QUE PASSARÁ A VIGORAR COM A 
SEGUINTE REDAÇÃO:  Art. 1º. O Quadro de Cargos em Comissão e Funções Gratificadas será regido 
exclusivamente por esta Lei Municipal. EMENDA Nº 002/07: ALTERA O ART. 2º, QUE PASSARÁ A 
VIGORAR COM A SEGUINTE REDAÇÃO: Art. 2° - A Estrutura Administrativa e o quadro dos Cargos em 
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Comissão e Funções Gratificadas da Administração Municipal são Constituídos dos seguintes cargos e 
funções; EMENDA Nº 003/07- ALTERA O ART. 4º, QUE PASSARÁ A VIGORAR COM A SEGUINTE 
REDAÇÃO: Art. 4º. O provimento da Função Gratificada é privativo de servidor ocupante de cargo efetivo do 
Município, ou de outra entidade pública posto à disposição do Município sem prejuízo de seus vencimentos. 
EMENDA Nº 004/07 - ALTERA O ART. 6º, QUE PASSARÁ A VIGORAR COM A SEGUINTE REDAÇÃO: 
Art. 6º. A concessão de diárias aos agentes políticos e aos servidores detentores de cargo ou função de 
confiança será regulamentada por lei específica, sendo que servirá de base para o cálculo das diárias a 
respectiva remuneração ou subsídio fixado para o cargo ou função. EMENDA Nº 005/07 - ACRESCENTA 
NOVO  ARTIGO, QUE SERÁ ENUMERADO COMO ART. 10, COM A SEGUINTE REDAÇÃO: Art. 10  - 
Revogam-se as disposições em contrários. EMENDA Nº 006/07 - RENUMERA O ART. 10 COMO ART. 11: 
Art. 11 - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. APROVADO 04/06/07 
PROJETO DE No 030/07, que altera a Lei Municipal 101/2006 que regulamenta o Conselho Municipal de 
Saúde, com EMENDA nº 001/07 da VEREADORA SONIA, que também obteve aprovação unânime - Altera 
o art. 1º, que passará a vigorar da seguinte forma: Art. 1º - Altera o Art. 3º da Lei Municipal 101/2006, que 
passará a ter a seguinte redação: Art. 3º -  O CMS será composto nos termos da Resolução CNS nº 
333/2003, sendo 50% usuários, 25% profissionais da saúde e 25% gestores e prestadores de serviço em 
saúde. APROVADO 16/07/07 
Proieto de Lei n° 031/07, que concede reajuste real (5.5%)de remuneração aos servidores do Município 
de Barão do Triunfo e dá outras providências, com a seguinte EMENDA DA MESA DIRETORA: Altera o 
art. 2º, que passará a vigorar da seguinte forma:Art. 2º - As despesas decorrentes da presente lei, 
previstas no orçamento para 2007, correrão à conta de dotação orçamentária própria da verba de pessoal. 
APROVADO 23/07/07 
PROJETO DE No 032/07, que autoriza o Poder Executivo Municipal a firmar Convênio com o Estado do Rio 
Grande do Sul com interveniência da Secretaria de Educação do Estado do Rio Grande do Sul e o 
Município de Barão do Triunfo e dá outras providências (PRADEM – Auxiliar de Serviços gerais – Auxiliar 
Administrativo - Vigia). APROVADO 16/07/07 
PROJETO DE LEI Nº 033/07  - RETIRADO 
PROJETO DE LEI Nº 034/07, que dispõe sobre as Diretrizes para elaboração do Orçamento Municipal – 
L.D.O. para o exercício de 2008, com as seguintes emendas: EMENDA Nº 01/01: 1) Altera o “caput” do Art. 
28 que passará a vigorar com a seguinte redação: Art. 28 – Para fins de atendimento ao disposto no art. 
169, § 1º, inciso II, da Constituição Federal, ficam autorizados, tanto para o Executivo como para o 
Legislativo, além das vantagens pessoais já previstas nos planos de cargos e regime jurídico, a criação de 
cargos, empregos e funções, e os seguintes aumentos de remuneração dos servidores e agentes públicos: 
EMENDA Nº 02/01: 01.CAMARA LEGISLATIVA - Acrescenta a seguinte meta com o devido objetivo e 
recurso: META 01.10 – Apólice de Seguro; OBJETIVO: Contratar apólice de seguro visando a preservação 
do patrimônio público com tombamento na Câmara Municipal; RECURSOS PRÓPRIOS: R$10.000,00 
remanejado da Meta 01.02. EMENDA Nº 03/07: Subtrai R$10.000,00 da Meta 01.02, recurso este já 
remanejado para a nova meta 01.10 ficando com R$30.000,00. EMENDA Nº 04/07: Subtrai R$11.440,00 da 
Meta 02.01 do GABINETE DO PREFEITO, ficando com R$73.560,00, e R$11.441,00 da Meta 03.01 da 
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, ficando com R$83.559,00,  recursos estes já remanejados para 
a Meta 01.03 da  CÂMARA LEGISLATIVA, que ficou com R$52.881,00 de recursos. EMENDA Nº 05/07: 
Exclui a palavra “particular” do objetivo referente a Meta 04.01.17 da SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO 
E PLANEJAMENTO. EMENDA Nº 06/07: SERVIÇO DE UTILIDADE PÚBLICA - Remaneja  R$7.000,00 da 
Meta 04.04.04, ficando com R$6.500,00, para a Meta 04.04.07 que ficará com R$25.000,00. EMENDA Nº 
07/07: A Meta 05.01.18  e seu objetivo - SECRETARIA DE AGRICULTURA - passa a vigorar da seguinte 
forma: META 05.01.18 – Construção ou ampliação do prédio para a Secretaria de Agricultura e outros 
órgãos de apoio no Município; OBJETIVO: Construir ou ampliar um prédio para funcionar a Secretaria da 
Agricultura e a EMATER. EMENDA Nº 08/07: A meta 05.01.28 e seu objetivo - SECRETARIA DE 
AGRICULTURA - passa a vigorar com a seguinte redação: META 05.01.28 – Incentivo ao programa 
Municipal de piscicultura, de apicultura e de ovinocultura. OBJETIVO – Incentivar a piscicultura nas 
pequenas propriedades rurais construindo e ampliando açudes, bem como incentivar a apicultura e a 
ovinocultura, visando melhorar a renda e a qualidade de vida no meio rural. EMENDA Nº 09/07: Altera a 
redação do objetivo da  meta 07.01.13 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - que passa a vigorar da seguinte 
forma: OBJETIVO – Oferecer à população cursos profissionalizantes que os auxiliem no desenvolvimento 
profissional, bem como apoiar financeiramente ou com transporte a participação de estudantes em cursos 
técnicos não oferecidos no Município. EMENDA Nº 010/07: Acrescenta na área da CULTURA as seguintes 
metas, com o devido objetivo e recursos: META 07.02.03 – Eventos Culturais; OBJETIVO – Organizar ou 
apoiar a realização de festival de teatro e a participação de grupos teatrais do município em eventos 
intermunicipais, bem como organizar ou apoiar a realização de eventos tradicionalistas ou incentivar a 
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participação de grupos tradicionalistas municipais em eventos intermunicipais, bem como organizar ou 
apoiar a realização de uma gincana cultural no município. RECURSOS PRÓPRIOS: R$3.000,00,  
remanejados da meta 07.02.01; META 07.02.04 – Museu municipal; OBJETIVO – Implantar um museu para  
preservar e expor a história e a cultura do Município; RECURSOS  PROPRIOS - R$1.500,00 remanejados 
da meta 07.02.01; Os RECURSOS PRÓPRIOS da meta 07.02.01 foram reduzidos em função da criação 
das metas 07.02.03 e 07.02.04, e  ficará no valor de  R$9.000,00. EMENDA Nº 011/07: Altera a redação do 
objetivo da meta 07.04.01 – TURISMO - OBJETIVO: promover e implantar o turismo e a divulgação do  
Município através de eventos promocionais, conforme calendário de eventos, bem como estruturar os 
pontos turísticos com acesso, sanitários públicos, placas de identificação, material de divulgação. EMENDA 
Nº 012/07: Altera a redação da meta 08.10 – SAÚDE - META 08.10 – Promover a implantação do programa 
de agentes comunitário de saúde (ESF). Acrescenta a seguinte Meta, bem como seu devido objetivo e 
recurso na SAÚDE: META 08.17 – Capacitação do corpo técnico da unidade sanitária; OBJETIVO – 
Capacitar profissionais da área para prevenir e controlar doenças, surtos, epidemias e emergências 
epidemiológicas de maneira oportuna; RECURSOS PROPRIOS – R$5.000,00 remanejados da meta 08.04 ; 
RECURSOS ESTADO – R$10.000,00. Justificativa: Esta meta constava na LDO 2007. Os RECURSOS 
PRÓPRIOS da meta 08.04 passam a ser R$22.000,00. EMENDA Nº 013/07: Altera a redação das 
seguintes  metas e objetivo – ASSISTÊNCIA SOCIAL: META 09.07 – Locação ou construção da Casa do 
Idoso, Casa Lar, Centro de Convivência e CRAS; OBJETIVO – Adquirir, construir ou locar prédio para a 
instalação da Casa do Idoso, Casa Lar, Centro de Convivência e CRAS. META 09.08 – Instalar um Centro 
de Integração e Casa de Passagem; OBJETIVO – Adquirir, construir ou locar um prédio para a instalação 
de um centro de integração e casa de passagem. Altera o objetivo da Meta 09.13: OBJETIVO – Promover a 
assistência e proteção ao idoso em situação de vulnerabilidade. Apoio aos grupos de convivência ou 
através de convênio e apoio com locomoção quando em intercâmbio com grupos intermunicipais. 
APROVADO 29/10/07 
PROJETO DE LEI Nº 035/07,  dispõe sobre a denominação, emplacamento e numeração das vias públicas, 
institui a obrigatoriedade da colocação de numeração predial e de caixa de correio em cada domicílio do 
município e dá outras providências, com as seguintes EMENDAS de autoria de TODOS OS 
VEREADORES, que também obtiveram aprovação unânime: EMENDA Nº 01/07:  Exclui o Art. 23 e o Art. 
32. JUSTIFICATIVA: Em virtude do art. 7º em seu parágrafo único já regulamentar a forma da lei. Os 
artigos citados estão em desacordo com o art. 5º, II da Constituição Federal: II -  Ninguém será obrigado a 
fazer ou deixar de fazer alguma coisa senão em virtude de lei. Verifica-se que no caso em questão não 
haverá prejuízo relevante ao interesse público para justificar a imposição desta conduta, pois em se tratando 
de serviço postal, a único prejudicado com a não criação de caixas postais será o próprio indivíduo. 
EMENDA Nº 02/07: Renumera dos artigos subseqüentes substituindo os excluídos.Art. 24 por art. 23, 
art. 25 por art. 24, art. 26 por art. 25, art. 27 por art. 26, art. 28 por 27, art. 29 por 28, art. 30 por art. 
29, art. 31 por art. 30, art. 33 por art. 31 e assim em sequência. APROVADO 08/10/07 
PROJETO DE LEI Nº 036/07,  que institui o Programa de Integração para aumento da arrecadação, 
valorização da produção primária, do comércio e indústria local, autoriza e define premiação e dá outras 
providências, com as seguintes EMENDAS subscritas por todos os Vereadores, que também obtiveram 
aprovação unânime:EMENDA Nº 01/07:Altera o “caput” do art. 7º, que passará a vigorar da seguinte 
forma: Art. 7º - A Comissão Julgadora para acompanhar a realização dos sorteios previstos no artigo 
anterior será composta por 04 (quatro) membros, devendo cada entidade ou órgão indicar 01 (um) 
representante, a saber: EMENDA Nº 02/07: Acrescenta Parágrafo único ao art. 7º, com a seguinte 
redação:Parágrafo único – O Poder Executivo, através de portaria, oficializará o nome dos membros da 
Comissão, representantes indicados por suas entidades. APROVADO 15/10/07 
 PROJETO DE LEI Nº 037/07, que autoriza realizar despesa que indica e dá outras providências (evento 
Semana Farroupilha R$1.000,00). APROVADO 17/09/07 
PROJETO DE LEI Nº 038/07,  que autoriza proceder a contratação de pessoal por prazo determinado para 
atender necessidade de excepcional interesse público e dá outras providências (05 Agentes Comunitários 
de Saúde). APROVADO 15/10/07 
PROJETO DE LEI Nº 039/07,  que autoriza abrir crédito especial no orçamento municipal e dá outras 
providências. APROVADO 15/10/07 
PROJETO DE LEI Nº 040/07,  que altera a Lei Municipal 101/06, ao qual regulamenta o Conselho Municipal 
de Saúde e dá outras providências. APROVADO 08/10/07 
PROJETO DE LEI Nº 041/07 - retirado 
PROJETO DE LEI Nº 042/07,  que autoriza contratar financiamento junto ao Banco do Brasil s.a e dá outras 
providências, com a seguinte EMENDA, de autoria dos Vereador Ilo e Belmiro, aprovada por 6 a 1 votos 
contrário do Vereador Fernando, ausente o Vereador Romildo: 1) Altera o Art. 5º que passará a vigorar com 
a seguinte redação: Art. 5º - A contratação com o agente financeiro dos recursos provenientes do 
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financiamento autorizado no parágrafo único do Art. 1º da presente lei, somente deverão ocorrer após 31 de 
dezembro de 2008. 2) Acrescenta o Art. 6º com a seguinte redação: Art. 6º - Esta Lei entra em vigor da data 
de sua publicação, revogadas as disposições em contrário. APROVADO por 06 a 01 em 17/10/07  
PROJETO DE LEI N° 043/07  que autoriza realizar despesa que indica e dá outras providências (Festa de 
Natal 2007) com a seguinte EMENDA de autoria da Bancada do PMDB e do PSDB: Altera a redação do 
Art. 1º, que passará a vigorar da seguinte forma:Art. 1º - Fica o Poder Executivo Municipal autorizado 
a realizar despesas com evento “Festa de Natal”, que faz parte do calendário de eventos do 
Município, evento este que se realizará no dia 15 de dezembro do corrente ano, até o limite máximo 
de R$10.000,00 (dez mil reais). APROVADO 26/11/07 
PROJETO DE LEI N° 044/07 que altera o Anexo I da Lei Municipal nº 035/05 e dá outras providências, 
modificando a data do Campeonato Municipal de Futebol de setembro para dezembro. APROVADO 
10/12/07 
 PROJETO DE LEI Nº 045/07 que estima a receita e fixa a despesa do Município de Barão do Triunfo para 
o exercício de 2008  (LOA), com a seguinte EMENDA de autoria da Vereadora Sonia, aprovada por 
unanimidade: Altera a redação da alínea “b” do Art. 5º, que passará a vigorar da seguinte forma: b) 
abrir créditos suplementares, até o limite de 15% (quinze por cento) do orçamento da despesa, nos 
termos do art. 7º da Lei 4.320/64. APROVADO 19/12/07 
PROJETO DE LEI N° 046/07 que autoriza a realizar a despesa que indica e dá outras providências 
(R$5.000,00 para Campeonato Municipal de Futebol). APROVADO 19/12/07 
PROJETO DE LEI Nº 047/O07 que altera a Lei Municipal nº 148/07, convênio com o Estado do Rio Grande 
do Sul com interveniência da Secretaria de Educação do Estado e dá outras providências (PRADEM - 
Auxiliar de Serviços gerais – Auxiliar Administrativo - Vigia).  APROVADO 19/12/07 
PROJETO DE LEI Nº O48/O7 que autoriza realizar a despesa que indica e dá outras providências (Festa da 
Uva – até R$1.200,00). APROVADO 26/12/07 

01 ENVIADO 2006     
48 ENVIADOS 2007 

41 APROVADOS 
6 RETIRADO 

02 REJEITADOS  

 
 

VETO 
VETO do Executivo Municipal a  EMENDA DE Nº 01/07 ao PROJETO DE LEI Nº 030/07, 
que regulamenta o Conselho Municipal de saúde, sendo mantido por unanimidade. 
APROVADO 27/08/07 
VETO do Executivo a EMENDA ao PROJETO DE LEI Nº 042/07, que autoriza para 31 de 
dezembro de 2008 a realização do financiamento pelo BNDS para  aquisição de ônibus 
ou micro-ônibus para transporte escolar. DERRUBADO 3 votos favoráveis e seis votos 
contrários. Em 12/11/07 

 
VEREADOR  
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ABÍLIO 

 
 
 
 
INDICAÇÃO Nº 014/07 DO VEREADOR ABÍLIO – no sentido de que seja providenciada a construção de 
uma parada de ônibus próximo a escola Marechal Deodoro da Fonseca, na estrada do Gramal. 
APROVADO 05/03/07 
INDICAÇÃO Nº 021/07 DO VEREADOR ABÍLIO – no sentido de que seja providenciado colocação de 
calha na área do Posto de Saúde para retirada da água que desce do telhado, que acaba molhando o piso 
da área e as pessoas que passam por ali. APROVADO 05/03/07 
 REQUERIMENTO Nº 002/07 DO VEREADOR ABÍLIO - no sentido de que estude a possibilidade de 
designar uma patrola por um período de no mínimo 90 dias para prestar serviços nas comunidades de Zona 
dos Pachecos, Gramal, Zona do Cléo, Alceu Wamosy, Água Fria, Estrada da Produção, Serra do Herval, 
Fim da Linha, Adão Valter, Campo da Lagoa. APROVADO 05/03/07 
INDICAÇÃO Nº 038/07 DO VEREADOR ABÍLIO - seja providenciada a construção de uma lixeira na escola 
Marechal Deodoro da Fonseca, Zona dos Pachecos e também nas demais escolas do Município. 
APROVADO 26/03/07 
INDICAÇÃO Nº 042/07 DO VEREADOR ABÍLIO - seja providenciado o patrolamento e encascalhamento 
nos locais necessários com reforma de uma ponte e dois bueiros na estrada perto da casa de João Batista, 
passando pela casa de Valdir Felício até a propriedade de Dorveli. APROVADO 26/03/07 
INDICAÇÃO Nº 083/07 DO VEREADOR ABÍLIO - para que seja providenciada a construção de uma guarita 
de parada de ônibus na Varzinha, nas imediações da casa de José Vaz, com placa de redução de 
velocidade no local. APROVADO 23/05/07 
INDICAÇÃO Nº 101/07 DO VEREADOR ABÍLIO – para que seja providenciado aterro em um dos bueiros 
na Zona dos Pachecos, em frente a casa de Dorveli. APROVADO 18/06/07 
 INDICAÇÃO Nº 102/07 DO VEREADOR ABÍLIO - para que seja providenciado reforma da ponte nos 
Pachecos, próxima a casa do Adão da Vó. APROVADO 18/06/07 
 INDICAÇÃO Nº 140/07 DO VEREADOR ABÍLIO - para que estude a possibilidade de colocação de uma 
lâmpada no poste da CEEE em frente a casa de João Araci Felício, Zona dos Pachecos, pois o mesmo se 
dispõe a pagar o custo. APROVADO 13/08/07 
 INDICAÇÃO Nº 141/07 DO VEREADOR ABÍLIO - para que verifique o que aconteceu com as lâmpadas 
que foram colocadas  na Escola Marechal Deodoro da Fonseca, que há tempo não estão acendendo e 
coloque no mínimo mais outra lâmpada no poste que  existe ali na frente. APROVADO 13/08/07 



Câmara Municipal de Barão do Triunfo 

    
         

 

Resumo/2007                                                                                                                 19 
 

 

 

 

 INDICAÇÃO Nº 142/07 DO VEREADOR ABÍLIO - para sejam colocadas duas ou mais caçambadas de 
aterro ou cascalho na casa da Dona Tassilia ou Almiro do Carmo, na Zona dos Pachecos, mais ou menos 
um quilômetro adiante da escola Marechal. APROVADO 13/08/07 
INDICACÃO Nº 147/07 DO VEREADOR ABÍLIO -  seja providenciado o patrolamento da estrada desde o 
Campo da Lagoa, passando pela casa de Raul, Nardinho, Alôncio, até a casa de João Seixas, divisa com 
São Jerônimo, com patrolamento das entradas das residências, com urgência. APROVADO 20/08/07 
INDICAÇÃO Nº 163/07 DO VEREADOR ABÍLIO - para que seja providenciada a colocação de duas 
caçambas de cascalho no arroio na propriedade da Dona Romana, Zona dos Pachecos. APROVADO 
10/09/07 
INDICAÇÃO Nº 190/07 DO VEREADOR ABÍLIO – no sentido de que seja providenciado patrolamento da 
estrada que sai da casa de Aristides, passando pelo bar do Polaco, até a estrada do Gramal, com a entrada 
para a casa de João Araci, passando pela casa de Vilson Fera, Sindoca, propriedade de Bráulio Felício. 
APROVADO 22/10/07 
 

13 INDICAÇÕES 
01  REQUERIMENTOS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

VEREADOR  
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INDICAÇÃO Nº 001/07 DO VEREADOR CLÓVES , no sentido de que seja providenciado o patrolamento 
da Linha dos Pizzios. APROVADO 01/03/07 
INDICAÇÃO Nº 002/07 DO VEREADOR CLÓVES - no sentido de que seja providenciado o patrolamento 
da estrada de Morrinhos, entrando próximo a residência de Paulo Fagundes, Arroio Rolante, até a 
propriedade de Damásio. APROVADO 01/03/07 
INDICAÇÃO Nº 003/07 DO VEREADOR CLÓVES - no sentido de que seja providenciado o patrolamento e 
encascalhamento do Cerro dos Abreus, Rolante, passando pela residência de Mário Ambrósio, até a 
propriedade de Daniel Menezes. APROVADO 01/03/07 
 INDICAÇÃO Nº 018/07 DO VEREADOR CLÓVES – no sentido de que seja providenciado o 
encascalhamento do buraco existente entre a casa de Celino e Rosalvino, em Morrinhos. APROVADO 
05/03/07 
INDICAÇÃO Nº 020/07 DO VEREADOR CLÓVES – no sentido de que seja providenciado o cercamento, 
com tela, na Escola Otelo Rosa. APROVADO 05/03/07 
 INDICAÇÃO Nº 033/07 DO VEREADOR CLÓVES - seja providenciado o patrolamento desde a divisa de 
Cerro Grande, estrada do Gramal até o Cléo. APROVADO 19/03/07 
INDICAÇÃO Nº 034/07 DO VEREADOR CLÓVES – seja providenciada a construção de uma guarita de 
parada de ônibus em frente a residência de Adão Lima, Cerro dos Abreus. APROVADO 19/03/07 
INDICAÇÃO Nº 035/07 DO VEREADOR CLÓVES - no sentido de que envie requerimento ao DAER – 
Departamento Autônomo de Estradas e Rodagem, solicitando a cedência de um caminhão caçamba e uma 
carregadeira para realizar trabalhos de recuperação das estradas de nosso Município, visto a situação 
precária que se encontram devido as fortes chuvas que vem ocorrendo recentemente.  JUSTIFICATIVA: 
Barão do Triunfo se localiza em divisa de Sertão Santana e Cerro grande do Sul, sendo igualmente atingido 
pelas fortes chuvas que deixaram o nosso acesso praticamente intransitável, tornando-se difícil a 
recuperação por sermos um município de grande extensão territorial e bastante acidentado, possuindo 
pouco maquinário. APROVADO 26/03/07 
INDICAÇÃO Nº 041/07 DO VEREADOR CLÓVES - seja providenciado o encascalhamento na estrada da 
Produção, em frente à entrada dos Pizzios, antes da residência de Paulo Giovani Lanzarini. APROVADO 
26/03/07 
INDICAÇÃO Nº 043/07 DO VEREADOR CLÓVES - no sentido de que seja providenciado o patrolamento e 
encascalhamento na estrada desde a casa de Valdemar Marques até a estrada geral na Costa da Serrinha. 
APROVADO 02/04/07 
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INDICAÇÃO Nº 044/07 DO VEREADOR CLÓVES - no sentido de que seja providenciado o cercamento do 
pátio da Escola Municipal Princesa Leopoldina. APROVADO 02/04/07 
INDICAÇÃO Nº 051/07 DO VEREADOR CLÓVES - no sentido de que seja providenciado patrolamento na 
entrada da casa de Bia, filha de Manoel Anselmo, Vitelmo Pizzios, Ivo Adão Lanzarini e Telmo Pizzio. 
APROVADO 09/04/07 
REQUERIMENTO Nº 008/07 DO VEREADOR CLÓVES – no sentido de que envie a esta Casa Legislativa 
cópia do processo de licitação completo referente ao fornecimento de óleo combustível e óleo lubrificante 
para a prefeitura Municipal realizada neste ano, com toda a documentação, inclusive dos participantes e do 
Vencedor. APROVADO 09/04/07 
INDICAÇÃO Nº 066/07 DO VEREADOR CLÓVES - para que seja providenciada a construção de um bueiro 
no Cerro dos Abreus, com colocação de 2 canos que estão quebrados, antes da residência de Antônio 
Ambrósio. APROVADO 23/04/07 
 INDICAÇÃO Nº 069/07 DO VEREADOR CLÓVES - para que seja providenciada a construção de uma 
quadra de areia nos fundos da escola D.Pedro II, para prática de esportes. APROVADO 23/04/07 
INDICAÇÃO Nº 073/07 DO VEREADOR CLÓVES - seja providenciada a continuação do calçamento da rua 
Cônego José Wiest até a esquina com a rua Visconde de Pelotas, seguindo até a as proximidades da 
residência de João Otávio. APROVADO 30/04/07 
INDICAÇÃO Nº 079/07 DO VEREADOR CLÓVES - para que seja providenciado encascalhamento dos 
locais mais necessários da Produção até divisa do Município com São Jerônimo. APROVADO 14/05/07   
INDICAÇÃO Nº 084/07 DO VEREADOR CLÓVES -  para que sejam repintadas as faixas de segurança  
para pedestres no Centro de nosso Município. APROVADO 23/05/07 
 INDICAÇÃO Nº 094/07 DO VEREADOR CLÓVES - seja providenciada a construção de um bueiro no 
Cerro dos Abreus, em frente à residência  de Nei, filho de Janir. APROVADO 04/06/07 
INDICAÇÃO Nº 098/07 DO VEREADOR CLÓVES  - para que seja providenciada a reconstrução de um 
bueiro antes do Salão do João, em Morrinhos, em frente a entrada da residência de Heron Correa, entrada 
principal. APROVADO 11/06/07 
 INDICAÇÃO Nº 100/07 DO VEREADOR CLÓVES - para que seja providenciado o patrolamento na 
entrada da casa de Osmar Gomes dos Santos e entrada da casa de Sidnei, filho de Angenor, em Morrinhos. 
APROVADO 11/06/07 
 INDICAÇÃO Nº 107/07 DO VEREADOR CLÓVES - para que seja providenciado calçamento na Rua 
Nestor Bridi, desde a casa de Iracema Bridi até a casa de Leonido Kloppemburg, com emenda retificativa 
de todos os vereadores: seja providenciado calçamento de toda Rua Nestor Bridi. APROVADO 25/06/07 
INDICAÇÃO Nº 108/07 DO VEREADOR CLÓVES - para que seja providenciada a continuidade do 
calçamento na Avenida Tassinari Cezare até a esquina com a rua Bento Gonçalves. APROVADO 25/06/07 
INDICAÇÃO Nº 109/07 DO VEREADOR CLÓVES - para que seja providenciada a continuidade do 
calçamento da rua Ten.Cor.Juca Tavares, passando pela casa de Rogério lanzarini. APROVADO 25/06/07 
 INDICAÇÃO Nº 120/07 DO VEREADOR CLÓVES - seja providenciado abertura, patrolamento e 
encascalhamento da estrada entrando em frente à casa de Leodoro Lemes, passando pela localidade dos 
Mileskis, saindo em frente à Igreja Evangélica. APROVADO 09/07/07 
 INDICAÇÃO Nº 128/07 DO VEREADOR CLÓVES - seja providenciado o patrolamento entrando em frente 
à casa de Sidi, passando pelo Arroio Rolante, saindo na casa de Vilson, Cerro dos Abreus. APROVADO 
23/07/07 
 INDICAÇÃO Nº 129/07 DO VEREADOR CLÓVES - seja providenciado o patrolamento entrando em frente 
à casa onde morava o Fabiano, passando pela Costa da Serrinha, passando pelo armazém de Názio, 
saindo na propriedade do falecido Mado. APROVADO 23/07/07 
 INDICAÇÃO Nº 133/07 DO VEREADOR CLÓVES - no sentido de que seja reconstruído o bueiro localizado 
antes da residência de Leosé, ponte do Cerro dos Abreus. APROVADO 03/08/07 
INDICAÇÃO Nº 145/07 do VEREADOR CLÓVES foi retira pelo autor. 13/08/07 
INDICAÇÃO Nº 146/07 DO VEREADOR CLÓVES - para que seja providenciada a troca de lâmpadas 
externas na Escola O.Pedro II que se encontram queimadas. APROVADO 20/08/07 
INDICAÇÃO Nº 148/07 DO VEREADOR CLÓVES - para que seja providenciada a colocação de duas a 
três cargas de cascalho na entrada da Oficina do lIão, próximo à casa Sr. Maurílio. APROVADO 20/08/07 
INDICACÃO Nº 149/07 DO VEREADOR CLÓVES - para que seja providenciada a colocação de duas a três 
cargas de cascalho em Morrinhos, antes da residência de Miro CU0t6CJiO de Souza, na Estrada da 
Produção. APROVADO 20/08/07 
 INDICAÇÃO Nº 158/07 DO VEREADOR CLÓVES - para que seja providenciado patrolamento na entrada 
da casa de Sidnei, filho de Agenor, em Morrinhos. APROVADO 03/09/07 
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INDICAÇÃO Nº 166/07 DO VEREADOR CLÓVES - para que seja providenciado o encascalhamento em 
Morrinhos, depois da residência de Miloca Menezes, na estrada do Arroio Rolante, com construção de um 
bueiro seco há 200 m da casa do mesmo. APROVADO 17/09/07 
INDICAÇÃO Nº 171/07 DO VEREADOR CLOVES - no sentido de que seja providenciada a construção de 
dois bueiros secos, um em frete a residência de Mauro Gonçalves, filho de Noé, e outro trinta metros 
abaixo, entrando para a entrada da propriedade do falecido Délcio Falavena. APROVADO 24/09/07 
REQUERIMENTO Nº 027/07 DO VEREADOR CLOVES - no sentido de que estude a possibilidade de 
implantação do Ensino Fundamental Completo (1 º grau) na escola Municipal Otelo Rosa. Posta em 
discussão a INDICAÇÃO Nº 173/07 DO VEREADOR BELMIRO (CHICO) para que seja providenciada a 
construção de três quebra-molas na rua principal, um em frente ao SICREDI, outro em frente a entrada 
principal da Prefeitura, e outro em frente à farmácia Lehmen, na Avenida Tasinari Cezari, pela qual trafegam 
os veículos em nossa cidade. Em votação, foi rejeitada por 4 a 5 votos contrários dos vereadores Silvio, Ilo 
Fernando, Sonia e Elomar. APROVADO 24/09/07 
INDICAÇÃO Nº 178/07 DO VEREADOR CLOVES - para que seja providenciada a reconstrução de um 
bueiro Estrada da Produção, Morrinhos, após a residência de Adroaldo Falavena, com urgência. 
APROVADO 01/10/07 
INDICAÇÃO Nº 186/07 DO VEREADOR CLÓVES - para que seja providenciada a reconstrução de um 
bueiro localizado adiante da casa de Belmiro Bielaski, antes da divisa com Sertão Santana. APROVADO 
15/10/07 
INDICAÇÃO Nº 192/07 DO VEREADOR CLÓVES – no sentido de que seja providenciado patrolamento na 
entrada da casa de Nestor, filho do falecido Ermíndio, e na entrada da casa de Juca Olício, costa do 
Rolante, Cerro dos Abreu. APROVADO 22/10/07 
 INDICAÇÃO Nº 195/07 DO VEREADOR CLÓVES – seja providenciado aumento do bueiro com mais 
quatro canos após o cemitério da Boca do Campo, antes da casa de Francisco Bonilha, com retirada de um 
barranco para aterro do referido bueiro. APROVADO 29/10/07 
INDICAÇÃO Nº 202/07 DO VEREADOR CLÓVES - sentido de que seja providenciado roçadas desde o 
Dorli, Morrinhos, até a divisa com São Jerônimo. APROVADO 12/11/07 
 INDICAÇÃO Nº 203/07 DO VEREADOR CLÓVES - seja providenciado patrolamento da Costa do Rolante 
entrando em Morrinhos, propriedade de Paulo Fagundes, Costa do Arroio dos Cachorros, passando na 
residência de Evaldo Menezes até Damásio. APROVADO 12/11/07 
 INDICAÇÃO Nº 212/07 DO VEREADOR CLÓVES - seja providenciado o patrolamento da estrada que 
entra próximo a casa de João Luiz Lanzarini, passando pela casa de Cláudio Prado, Mato Bier. 
APROVADO 26/11/07 
 INDICAÇÃO Nº 216/07 DO VEREADOR CLÓVES – seja providenciado encascalhamento nas 
proximidades da casa e comércio de Ivan Tejada, na estrada que vai pra  Linha Capitão Garcia. 
APROVADO 03/12/07 
 INDICAÇÃO Nº 217/07 DO VEREADOR CLÓVES – seja providenciado patrolamento  entrando em frente 
ao colégio Otelo Rosa, passando pela casa de Niquito, saindo em frente a residência do falecido Abílio 
Francisco. APROVADO 03/12/07 
 INDICAÇÃO Nº 220/07 DO VEREADOR CLÓVES – seja providenciado construção de um bueiro com 
canos de quarenta em frente à residência de Pompilho. APROVADO 10/12/07 
INDICAÇÃO Nº 223/07 DO VEREADOR CLÓVES – no sentido de que seja providenciado patrolamento 
passando pela casa de Vilson Anselmo, indo até a casa de Getúlio, Cerro dos Abreus. APROVADO 
17/12/07 
INDICAÇÃO Nº 224/07 DO VEREADOR CLÓVES -  no sentido de que seja providenciado patrolamento e 
encascalhamento da estrada da Data, com abertura das entradas das residências de todo o trajeto. 
APROVADO 17/12/07 
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INDICAÇÃO Nº 013/07 DO VEREADOR BELMIRO (CHICO) – no sentido de que seja providenciado o 
patrolamento da Maravalha, entrando próximo ao armazém de Aldo Ericson, passando pela casa de 
Henrique Gimenis, Alberto Collovini, retornando e entrando próximo a casa de Marina Ambos, passando 
pela casa da Tia Vita, Jovenal, Olinda, Peterson, até a divisa do Cerro Grande do Sul, voltando pela divisa 
de Sertão Santana, passando pela casa de Zé do Tiro até a Linha Nova. APROVADO 05/03/07 
INDICAÇÃO Nº 024/07 DO VEREADOR BELMIRO (CHICO) - seja providenciado o patrolamento da Linha 
Dona Francisca, saindo da CORSAN indo até o armazém de Raul Souza e Silva, voltando e entrando 
próximo a casa de Sérgio Pagini, travessão Mato Bier, passando pela casa de Noeli, pela propriedade de 
Sebastião, Ilo Marcuci, Valdemar Bednarek, Jurema Barbieri, passando pela casa de Marino Spot, divisa de 
Sertão Santana. APROVADO 12/03/07 
INDICAÇÃO Nº 047/07 DO VEREADOR BELMIRO (CHICO) - no sentido de que seja providenciado o 
patrolamento da Linha Fernando Abott, entrando próximo ao armazém de Raul, passando pela casa de 
Gelson Gelinski, Antonio Kologeski até o armazém de Jorge Ladvig, seguindo pela Linha Nova entrando 
próximo ao Mercado de Ivan Tejada, Linha Capitão Garcia, BELMIRO (CHICO) Bielaski, divisa Sertão 
Santana, voltando ao travessão, passando pela casa de Miguel Kologeski, pela propriedade de Nuck, José 
Kologeski até a Linha Nova. APROVADO 02/04/07 
INDICAÇÃO Nº 050/07 DO VEREADOR BELMIRO (CHICO) – no sentido de que seja providenciado 
patrolamento da Linha Mato Bier, saindo da CORSAN, passando pela casa de Laurélio, Valdir Guedes, 
fazendo a entrada da casa de Miro e Caruzo, passando pela casa de Rui Spot, Linha Arroio Grande, 
passando pela casa de Sérgio Gelisnski, Adalvo Kologeski, Telmo Falavena, Bino Falavena até a casa de 
Santo Raphaelli. APROVADO 09/04/07 
PEDIDO DE INFORMAÇÃO Nº 005/07 DO VEREADOR BELMIRO (CHICO) - reitera seu Pedido de 
Informação nº 031/06, solicitando ao Executivo Municipal que informe quanto foi gasto em doces e 
brinquedos para a festa de natal, quantos pacotes foram feito e quantos foram distribuídos às crianças no 
dia da festa de Natal. Envie cópia da prestação de contas a Câmara referente ao evento mencionado. Na 
seqüência foi rejeitado por unanimidade do pedido de urgência do Executivo a apreciação dos Projetos de 
Lei nº 009/07 e nº 010/07. APROVADO 09/04/07 
INDICAÇÃO Nº 065/07 DO VEREADOR BELMIRO (CHICO) – para que seja providenciada o 
encascalhamento e reforma de um bueiro na Linha Alfredo Silveira em frente a casa do Senhor Nélio Litz, 
porque este morador está quase sem saída. APROVADO 23/04/07 
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INDICAÇÃO Nº 081/07 DO VEREADOR BELMIRO (CHICO) –para que providencie o patrolamento no Mato 
Bier, entrando pela residência de Miro, Caruzo, Leci, pois estes três moradores estão quase sem saída de 
suas residências. APROVADO 23/05/07 
INDICAÇÃO Nº 114/07 DO VEREADOR BELMIRO (CHICO)  – que seja providenciado o patrolamento da 
estrada da Água Fria, entrando próximo a capela Nossa Senhora Aparecida, pela casa de Evaldo Guedes, 
Nilton Ventura, passando pelo Mato da Riocel, Arlei, passando pelo Zé da Bodega, Luiz Ferraz, até a casa 
de Osmar Barros, voltando, entrando pelo travessão, passando pela casa de Adão Preto, pela Cancha do 
Joel Nogueira, Figueirinha, entrando pelos Correa, passando pela casa de Beto Correa, Costa do Velhaco, 
Ramilho, saindo pela casa de Maria Josefa Azambuja, saindo da casa de Airton Azambuja, Cachoeira de 
Armando Solka, até a Zona dos Marques. APROVADO 02/07/07 
INDICAÇÃO Nº 135/07 DO BELMIRO (CHICO) - para que seja providenciado o patrolamento da Linha 
Alfredo Silveira entrando próximo a residência de Sérgio Pagini, passando pela residência de Noeli, pela 
casa de Assis Correa, Marquinhos, entrando pelo Travessão do Mato Bier, passando pela casa de Beto 
Spott, Iracema Barbieri, Marino Spott, divisa Sertão Santana. APROVADO 06/08/07 
INDICAÇÃO Nº 139/07 DO VEREADOR BELMIRO (CHICO) - para que seja providenciado patrolamento da 
Linha Dona Francisca, passando pelo armazém de Raul, entrando na Linha Fernando Abott, fazendo a 
entrada da casa de Gelson Gelinski, passando pela casa de Antonio Ambos, Jorge Ladvig, seguindo pela 
Fernando Abott, fazendo as entradas da direita, passando pela casa de Bejamim Budelon, fazendo as 
entradas da propriedade de Cláudio Üila, entrada da casa de Roberto Vandame, Chico e da casa do 
falecido Estevão Bielaski, divisa de Sertão Santana. APROVADO 13/08/07 
INDICAÇÃO Nº 161/07 DO VEREADOR BELMIRO (CHICO) - para que seja providenciada a construção de 
um bueiro na Linha Alfredo Silveira perto da casa de Arlei Schimidt. APROVADO 10/09/07 
 INDICAÇÃO Nº 162/07 DO VEREADOR BELMIRO  (CHICO) - para que seja providenciada a construção 
de um bueiro seco na Linha Dona Francisca, em frente a estufa de Odomar Briddi e desentupimento de um 
bueiro em frente a casa de Neninho. APROVADO 10/09/07 
 INDICAÇÃO Nº 173/07 DO VEREADOR BELMIRO  (CHICO) para que seja providenciada a construção de 
três quebra-molas na rua principal, um em frente ao SICREDI, outro em frente a entrada principal da 
Prefeitura, e outro em frente à farmácia Lehmen, na Avenida Tasinari Cezari, pela qual trafegam os veículos 
em nossa cidade. Em votação, foi REJEITADA por 4 a 5 votos em 24/09/07 
INDICAÇÃO  Nº 180/07 DO VEREADOR BELMIRO  (CHICO) - para que seja providenciado o 
patrrolamento da estada da Serra do Herval, saindo da Produção, entrando próximo a casa de Felipe até 
Ferravante Guedes, voltando pela mesma, passando pela casa de José Ernandi Guedes, passando pela 
casa de Evaldo, Valdemar, entrando pela casa de Teofi, até Nágila, voltando pela mesma, passando pela 
Capela N.Sra Aparecida, Produção. APROVADO 08/10/07 
INDICAÇÃO  Nº 197/07 DO VEREADOR BELMIRO  (CHICO) – seja providenciado o patrolamento da 
estrada da Água Fria, saindo da Esquina Democrática, passado pela casa de Donires, Passo dos Macacos, 
com reforma de um bueiro passando pelo Pascoal, Luiz Ferraz até a casa de Osmar Barros, voltando, 
entrando próximo à propriedade de Salete, onde o morador é conhecido por Cigano. APROVADO 05/11/07 
 INDICAÇÃO Nº 204/07 DO VEREADOR BELMIRO (CHICO) - seja providenciado patrolamento com 
abertura da estrada Alfredo Silveira, saindo do Armazém de Raul Souza Silva, passando pela casa de 
Altemir Mick, pela casa de Wilton Lombardi, pela casa de Bacharel, Nélio Litz, divisa com Sertão Santana, 
voltando pela Linha Nova, entrando próximo ao armazém de Jorge Ladvig, Linha Fernando Abot, passando 
pela casa de Amado Antônio Kologeski Ambos, passando pela casa de Gelson Gelisnki, até o armazém de 
Raul na Linha Francisca, Barão do Triunfo. APROVADO 12/11/07 
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INDICAÇÃO Nº 004/07 DO VEREADOR ILO - no sentido de que seja providenciado o patrolamento e 
encascalhamento nos locais necessários na Estrada que sai de Leosé, passando pela residência de 
Domingo, Vilmar Marcuci, saindo na Produção, em residência de Hélio Antunes. APROVADO 01/03/07 
 INDICAÇÃO Nº 005/07 DO VEREADOR ILO - no sentido de que seja providenciado o patrolamento e 
encascalhamento, com desentupimento dos bueiros, na Estrada do Fumo, saindo na Produção até a 
Certaja. APROVADO 01/03/07 
INDICAÇÃO Nº 006/07 DO VEREADOR ILO - no sentido de que seja providenciado o patrolamento e 
encascalhamento nos locais necessários na Estrada dos Ambos, saindo da Linha Amália, passando pela 
residência de Casemiro Ambos, Alemão, até a Estrada do Fumo, em propriedade de José Mioli. 
APROVADO 01/03/07 
INDICAÇÃO Nº 015/07 DO VEREADOR ILO – no sentido de que seja providenciada a reconstrução de um 
bueiro na Estrada dos Ambos, nas proximidades da residência de Casemiro Ambos. APROVADO 05/03/07 
 INDICAÇÃO Nº 016/07 DO VEREADOR ILO  – no sentido de que seja providenciado patrolamento e 
encascalhamento  nos locais necessários na estrada da Linha Nova, saindo  da Certaja, Boca do Campo, 
até a esquina Democrática. APROVADO 05/03/07 
APROVADO 05/03/07 
REQUERIMENTO Nº 003/07 DO VEREADOR ILO - no sentido de que encaminhe a esta Casa Legislativa 
documentações comprobatórias dos gastos realizados com o Evento “I Moto Barão”, realizado no ano de 
2006, referente ao recurso disponibilizado pelo Poder Executivo Municipal no referido evento. APROVADO 
05/03/07 
INDICAÇÃO Nº 025/07 DO VEREADOR ILO - seja providenciado o patrolamento na estrada que sai de 
Donires, Passo dos Macacos, Figueirinha, Joel Nogueira, saindo de Adão Polaco, Água Fria, passando pela 
residência de Varlei Hernandes até a Capela N.Sra Aparecida e mais o ramal saindo da Água Fria, até a 
Estrada da Produção com dreno nas proximidades da casa de Nelson Schimidt. APROVADO 12/03/07 
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INDICAÇÃO Nº 026/07 DO VEREADOR ILO  seja providenciado o patrolamento e encascalhamento na 
estrada que sai da Estrada dos Govoni, nas proximidades da casa de Vilmar Govoni, passando pela 
residência de Luciano, até a casa de Fábio Lanzarini, Armando Gimenis, indo até a residência do Vereador 
Clóves. APROVADO 12/03/07 
INDICAÇÃO Nº 028/07 DO VEREADOR ILO – seja providenciado o patrolamento e encascalhamento nos 
lugares necessários da estrada que sai da estrada do Fumo passando pela residência de Delto, Alexandre, 
Joventino, Vicentinho, até a Linha Nova. APROVADO 1903/07 
INDICAÇÃO Nº 030/07 DO VEREADOR ILO – seja providenciado melhorias na escola Rui Ramos, 
localizada na estrada da Produção, em Varzinha, com construção de uma sala de aula, cercamento da 
lateral da escola e uma rampa com pega-mão nas proximidade da porta da escola, pois existe um degrau  
na entrada  e há uma estudante com deficiência locomotora, o que lhe dificulta o acesso a sala de aula. 
APROVADO 19/03/07 
INDICAÇÃO Nº 039/07 DO VEREADOR ILO - seja providenciado o patrolamento e entupimento de buracos 
e restauração dos bueiros existentes na estrada que sai da Linha Nova na residência de Arnaldo Gimenis, 
passando pela casa de Nelson Garcia, retornando nas proximidades de Milto Bielaski. APROVADO 
26/03/07 
INDICAÇÃO Nº 040/07 DO VEREADOR ILO - seja providenciada a construção de uma quadra de esportes 
na escola D.Pedro II. APROVADO 26/03/07 
INDICAÇÃO Nº 048/07 DO VEREADOR ILO - no sentido de que seja providenciado o patrolamento da 
estrada do Cerro dos Abreus saindo da residência de Joanico, passando pela casa de Floriano, Emiliano, 
Vilson, Anselmo, até a divisa do Município. APROVADO 02/04/07  
INDICAÇÃO Nº 049/07 DO VEREADOR ILO - no sentido de que seja providenciado melhorias com 
cascalho na estrada dos Bonílhas, saindo da Produção até a Boca do Campo. APROVADO 02/04/07 
INDICAÇÃO N° 054/07 DO VEREADOR ILO – que seja providenciado patrolamento e encascalhamento 
nos locais necessários na estrada dos Marques, saindo na Produção, passando pelas residências de 
Odélio, Terêncio, até a Linha Nova. APROVADO 09/04/07 
REQUERIMENTO N° 010/07 DO VEREADOR ILO – no sentido de que estude a possibilidade de 
disponibilizar transporte para o horário do turno da noite, passando pela residência do Senhor Leopoldo 
Oliveira, na Estrada da Produção, seguindo pela Linha dos Pizzios até a escola Estadual J.J. de Andrade. 
JUSTIFICATIVA: Este transporte atenderá aproximadamente seis alunos que atualmente não são 
atendidos por nenhum transporte público até a referida escola. APROVADO 09/04/07 
INDICAÇÃO Nº 062/07 DO VEREADOR ILO - para que seja providenciado o patrolamento e 
encascalhamento na estrada que sai da Produção passando pela casa de Leopoldo, Jorge até a residência 
de Aristides. APROVADO 16/04/07 
PEDIDO DE INFORMAÇÃO Nº 007/07 DO VEREADOR ILO - que informe a esta Casa Legislativa quais os 
critérios adotados para selecionar entre os interessados os que serão contemplados pelos açudes objeto de 
Projeto de Lei nº 09/07. APROVADO 16/04/07 
INDICAÇÃO Nº 070/07 DO VEREADOR ILO – para que seja providenciado o patrolamento e a abertura da 
estrada no Cerro dos Abreus, saindo da residência de Joanico, passando pela casa de Janir, Gregório, 
Paulo Ambos, Lino Abreu, saindo nas proximidades do armazém de Cipriano. APROVADO 30/04/07 
INDICAÇÃO Nº 080/07 DO VEREADOR ILO - para que, através da Secretaria de Agricultura, seja feita a 
retirada de uma pedra na Boca do Campo, em propriedade de Delmar. JUSTIFICATIVA: Esta pedra está 
localizada no pátio da casa e não há espaço para manobra de caminhão para colocação de lenha para 
estufa. APROVADO 14/05/07 
INDICAÇÃO Nº 085/07 DO VEREADOR ILO - para que seja providenciado o patrolamento e 
encascalhamento nos locais necessários na estrada que sai da Linha Nova em Boca do Campo passando 
pela casa de Beto Schimidt, Airton Mileski, Pedro Mileski, retornando na Linha Nova, nas proximidades da 
Igreja Betel. APROVADO 23/05/07 
INDICAÇÃO Nº 086/07 DO VEREADOR ILO - para que seja providenciado o patrolamento e 
encascalhamento nos locais necessários na estrada dos Ambos, saindo da Linha Amália, passando pela 
casa de Cassemiro Ambos, Luiz Ambos, Nercio Ambos, saindo na estrada do Fumo, nas proximidades de 
José Miolli. APROVADO 23/05/07 
INDICAÇÃO Nº 087/07 DO VEREADOR ILO - para que seja providenciada a construção de um bueiro seco 
em Boca do Campo, nas proximidades da residência de Dirceu Vandaime Vieira. APROVADO 23/05/07 
REQUERIMENTO  Nº 014/07 DO VEREADOR ILO - SOLICITA ao Presidente da Câmara Municipal no 
sentido de que seja incluído na ordem do Dia o Projeto de Lei nº 025/06 e o Projeto de Lei nº 030/06, com 
prazo vencido para votação. APROVADO 28/05/07 
INDICAÇÃO Nº 091/07 DO VEREADOR ILO - para que seja providenciada a construção de uma guarita de 
parada de ônibus na estrada da Produção, nas proximidades da estrada dos Bonilha. APROVADO 04/06/07 
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INDICAÇÃO Nº 092/07 DO VEREADORDO ILO - seja providenciado limpeza e roçadas na estrada que sai 
da Estrada do Fumo passando pela residência de Alvoir Gelinski, Alexandre Gelinski, Vicente Kologeski até 
a Linha Nova. APROVADO 04/06/07 
INDICAÇÃO Nº 097/07 DO VEREADOR ILO - para que seja providenciada a abertura da estrada em Boca 
do Campo, saindo da parada de ônibus até a residência de Olavo Vandaime Vieira. APROVADO 11/06/07 
INDICAÇÃO Nº 099/07 DO VEREADOR ILO  - para que seja providenciado o patrolamento e 
encascalhamento de um ramal que sai da estrada do Fumo, passando pela residência de Olavo Lopes, 
Sinhozinho, até a residência de Luiz Gonçalves. APROVADO 11/06/07 
INDICAÇÃO Nº 106/07 DO VEREADOR ILO – para que seja providenciado melhorias e encascalhamento 
nos lugares necessários na estrada que sai da sede do Município passando em Arroio Grande até a divisa 
com o Município de Arroio dos Ratos. APROVADO 25/06/07 
 INDICAÇÃO Nº 116/07 DO VEREADOR ILO – no sentido de que seja providenciado reconstrução de um 
boeiro próximo a estrada da Produção e propriedade de Belmiro Bielaski, nas proximidades da residência 
de Rufino, com colocação de canos maiores. APROVADO 02/07/07 
INDICAÇÃO Nº 117/07 DO VEREADOR ILO - no sentido de que seja providenciado melhoramento com 
dreno e cascalho na estrada que sai da Linha Nova, saindo da residência de Aldo até a residência de 
Márcio Gimenis e Henrique Gimenis. APROVADO 02/07/07 
INDICAÇÃO Nº 119/07 DO VEREADOR ILO - no sentido de que seja providenciado o patrolamento e 
encascalhamento na estrada que sai da Estrada do Fumo, passando pela residência do Zezo, Ormírio 
Govoni, Pompílio, Paulinho, até a residência de Altair, com reconstrução de um boeiro nas proximidades da 
casa de Elias, bem como seja dinamitada a pedra localizada perto da casa de Zezo. APROVADO 09/07/07 
INDICAÇÃO Nº 122/07 DO VEREADOR ILO – no sentido de que seja providenciado melhorias da estrada 
da Linha Amália, saindo da sede do Município até a CERTAJA. APROVADO 16/07/07 
 INDICAÇÃO Nº 123/07 DO VEREADOR ILO - no sentido de que seja providenciado melhoramento da 
estrada do Fumo com  encascalhamento, limpeza dos bueiros e esgotos, nos lugares necessários. 
APROVADO 16/07/07 
INDICAÇÃO Nº 127/07 DO VEREADOR ILO – no sentido de que sejam providenciadas melhorias com 
encascalhamento na estrada da Data saindo na Estrada Geral até a divisa com o Município de Arroio dos 
Ratos. APROVADO 23/07/07 
INDICAÇÃO Nº 130/07 DO VEREADOR ILO – seja providenciado melhorias na estrada dos Ambos com 
dreno nos atoleiros, abertura e cascalho nos locais necessários, saindo da Estrada do Fumo, passando pela 
residência de Luiz Ambos, Nércio Ambos, Cassemiro Ambos até a Linha Amália. APROVADO 03/08/07 
INDICAÇÃO Nº 131/07 DO VEREADOR ILO - seja providenciado melhorias do Travessão do Amarim, com 
as entradas das residências, desentupimento e um bueiro localizado nas proximidades da residência de 
Delto, entupimento dos buracos e cascalho nos locais necessários. APROVADO 03/08/07 
INDICAÇÃO Nº 132/07 DO VEREADOR ILO - no sentido de que seja providenciada a construção de um 
bueiro nas proximidades da residência do Sr. Aldoir Palmero. JUSTIFICATIVA: Todas as vezes que os 
caminhões vão buscar fumo ou levar os insumos, os mesmos são levados de carrinho de mão até o local 
onde há necessidade do bueiro e daqui até a propriedade do Senhor Aldoir. APROVADO 03/08/07 
INDICAÇÃO Nº 138/07 DO VEREADOR ILO – para que seja providenciado patrolamento e 
encascalhamento nos lugares necessários na estrada que sai da Produção em Varzinha, passando pela 
propriedade de Armim, Nelson Pereira até a Linha Nova, bem como seja providenciado o encascalhamento 
do ramal da mesma até a residência de João Stracioni. APROVADO 06/08/07 
INDICAÇÃO Nº 143/07 DO VEREADOR ILO - para que seja providenciado o patrolamento e 
encacalhamento dos lugares necessários na estrada da Produção, saindo da Serra do Herval, Esquina 
Democrática, Varzinha, Dorli, Morrinhos, até a divisa com o Município de São Jerônimo. APROVADO 
13/08/07 
 INDICAÇÃO Nº 144/07 DO VEREADOR ILO - para que seja providenciado o patrolamento e 
encascalhamento na estrada que sai da Linha Amália, passando pela residência de Milton Marcuci, Marcos 
Miquelotti, Ormírio Govoni, Pautilha, até a estrada da Produção, em Varzinha, com melhorias na estrada 
que vai até a casa de Pompilio.  APROVADO 13/08/07 
INDICAÇÃO Nº 150/07 DO VEREADOR ILO - para que seja providenciado melhorias com cascalho e 
entupimento dos buracos na Estrada do Fumo, nas proximidades da residência  do Bar do Vilson Sampaio 
Ventura, popular "Gordão". APROVADO 20/08/07 
INDICAÇÃO Nº 151/07 DO VEREADOR ILO - para que seja providenciado melhorias com dreno e cascalho 
no atoleiro que existe na estrada que sai do Município via Arroio dos Ratos, nas proximidades da residência 
de Vico. APROVADO 27/08/07 
 INDICAÇÃO Nº 152/07 DO VEREADOR ILO – para que seja providenciado patrolamento e 
encascalhamento nos locais necessários em Morrinhos, saindo da Produção, passando pela residência de 
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Miro, Chiquinho, Luiz, Ormírio, retornando na Produção, nas proximidades de Barrozinho. APROVADO 
27/08/07 
INDICAÇÃO Nº 153/07 DO VEREADOR ILO – para que seja providenciado melhorias com abertura e 
encascalhamento na estrada que sai da Produção em Morrinhos, saindo da residência de Rozalvino, 
passando pela casa de Angenor, até a divisa com  Município de Arroio dos Ratos. APROVADO 27/08/07 
INDICAÇÃO Nº 156/07 DO VEREADOR ILO - para que seja providenciado encascalhamento nos lugares 
necessários na estrada dos Govoni, saindo de Hélio Semensatto até a Escola D.Pedro II. APROVADO 
03/09/07  
 INDICAÇÃO Nº 157/07 DO VEREADOR ILO - para que seja providenciado patrolamento com melhorias no 
ramal que sai da Linha Nova nas proximidades da Igreja Betel, passando pela residência de Juremi até a 
residência de Dejalmo. APROVADO 03/09/07 
INDICAÇÃO Nº 174/07 DO VEREADOR ILO - para que seja providenciado patrolamento e 
encascalhamento na estrada da Linha Nova, saindo da Certaja, passando pela Boca do Campo, até 
Esquina Democrática. APROVADO 24/09/07 
INDICAÇÃO Nº 175/07 DO VEREADOR ILO - para que seja providenciado patrolamento e 
encascalhamento nos locais necessários na estrada dos Marques, saindo da Produção, de Valdemar 
Marques, passando pela residência de Odélio, Albino, até a Linha Nova. APROVADO 24/09/07 
INDICAÇÃO Nº 176/07 DO VEREADOR ILO - para que seja providenciado patrolamento e 
encascalhamento nos locais necessários na estrada dos Bonilhas, saindo da Produção até a Linha Nova. 
APROVADO 24/09/07 
 INDICAÇÃO Nº 177/07 DO VEREADOR ILO - para que seja providenciado o cercamento do pátio do 
Cemitério localizado na área urbana do Município. APROVADO 01/10/07 
INDICAÇÃO  Nº 184/07 DO VEREADOR ILO - para que seja providenciado melhorias no Cerro dos Abreus, 
saindo das proximidades da casa de Joanico, passando pela residência de Janir, Gregório, Lino Abreu, até 
a Igreja Evangélica, com construção de um bueiro nas proximidade da casa de Paulo Ambos. APROVADO 
08/10/07 
INDICAÇÃO  Nº 185/07 DO VEREADOR ILO -  para que seja providenciado patrolamento e melhorias na 
estrada que sai das proximidades da casa de Noé, passando pela residência de Leonel até a residência de 
Luiz Mikaélk. APROVADO 08/10/07 
INDICAÇÃO Nº 188/07 DO VEREADOR ILO - para que seja providenciada a construção de uma guarita de 
parada de ônibus na estrada da Linha Nova, nas proximidades da estrada que vai a Cerro Grande do Sul. 
APROVADO 08/10/07 
INDICAÇÃO Nº 191/07 DO VEREADOR ILO – no sentido de que seja providenciado entupimento de um 
buraco localizado na estrada que sai da sede do Município nas proximidades da residência de Odair 
Govoni. APROVADO 22/10/07 
INDICAÇÃO Nº 194/07 DO VEREADOR ILO - seja providenciado patrolamento, encascalhamento e 
melhorias na estrada que sai da Zona dos Marques, passando pela residência de Juares Osielski, Neti 
Lanzarini, até a estrada da Produção, em residência de Deti Nogueira Lanzarini, com reconstrução de um 
bueiro próximo a casa do Sr. Valdemar. APROVADO 29/10/07 
INDICAÇÃO Nº 213/07 DO VEREADOR ILO - seja providenciado o patrolamento e melhorias, com 
colocação de cascalho e entupimento dos buracos, na Estrada do Fumo, com reconstrução de um bueiro 
localizado nas proximidades do galpão de José Mioli. APROVADO 26/11/07 
INDICAÇÃO Nº 214/07 DO VEREADOR ILO – seja providenciado limpeza e roçadas no pátio da escola Rui 
Ramos em Varzinha. APROVADO 03/12/07 
 INDICAÇÃO Nº 215/07 DO VEREADOR ILO - seja providenciado patrolamento  e encascalhamento nos 
locais necessários na estrada da Linha Nova, saindo da Certaja, Boca do Campo, até a Esquina 
Democrática. APROVADO 03/12/07 
INDICAÇÃO Nº 218/07 DO VEREADOR ILO – seja providenciado patrolamento e melhorias na estrada que 
sai da Produção, nas proximidades da casa de Valdemar marques, passando pela residência de Carlinho, 
Breu, Osvaldinho, saindo na estrada geral, em Cerro dos Abreu. APROVADO 10/12/07 
 INDICAÇÃO Nº 219/07 DO VEREADOR ILO -  seja providenciado patrolamento  e melhorias na estrada 
que sai da Produção, passando pela residência de Cláudio Duarte, Nilda Lombardi, Lauro Marcuci, saindo 
na Produção, nas proximidades da residência de Emerson Lombardi. APROVADO 10/12/07 
INDICAÇÃO Nº 228/07 DO VEREADOR ILO – no sentido de que seja providenciado reconstrução de uma 
ponte, com troca das pranchas em Morrinhos, nas proximidades da residência de Chiquinho. APROVADO 
17/12/07 
INDICAÇÃO Nº 229/07 DO VEREADOR ILO – no sentido de que seja providenciado patrolamento e 
melhorias na estrada que sai da Linha Nova, passando pela residência de Marcio Gimenis, Henrique 
Gimenis, Alberto Colovini, até a divisa com o Município de Cerro Grande do Sul. APROVADO 17/12/07 
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INDICAÇÃO Nº 019/07 DO VEREADOR FERNANDO – para que seja providenciado o patrolamento e 
encascalhamento nos lugares necessários da estrada que sai do Barão, estrada da Produção, Zona dos 
Pachecos, indo até o Gramal, divisa com outros Municípios: São Jerônimo, Camaquã e Cerro Grande do 
Sul, com urgência. APROVADO 05/03/07 
INDICAÇÃO Nº 022/07 DO VEREADOR FERNANDO – para que seja providenciado colocação de pedras e 
cascalho perto da ponte na Zona dos Pachecos, estrada que vai para a Água Fria, com urgência, pois está 
intransitável. APROVADO 05/03/07 
 INDICAÇÃO Nº 023/07 DO VEREADOR FERNANDO – para que seja providenciado o desentupimento dos 
bueiros na Zona dos Pachecos e Gramal, pois com a chuvarada a estrada ficou em péssimo estado. 
APROVADO 05/03/07 
INDICAÇÃO Nº 036/07 DO VEREADOR FERNANDO - seja providenciado o patrolamento e a abertura das 
curvas da estrada do Cerro dos Bonilhas, passando pela casa de Dona Tereza, Joaquim, Adão da Vó e 
outros moradores, até a Estrada dos Pachecos, com construção de dois bueiros neste trajeto. APROVADO 
26/03/07 
INDICAÇÃO Nº 037/07 DO VEREADOR FERNANDO - seja providenciado o patrolamento na estrada que 
sai do armazém do Jair (Zona dos Pachecos) passando pelas residências de Neri, Lafaete, Carlinhos, Adão 
Felício, Bráulio Felício e outros. APROVADO 26/03/07 
INDICAÇÃO Nº 056/07 DO VEREADOR FERNANDO - que seja providenciado o patrolamento da estrada 
que sai dos Pachecos, João Luiz Moron, Olimpio Camargo, Rosalvo, com construção de um bueiro neste 
trajeto, com urgência. APROVADO 09/04/07 
INDICAÇÃO Nº 057/07 DO VEREADOR FERNANDO - no sentido de que seja providenciado o 
patrolamento da estrada na Zona dos Pachecos, saindo da casa de Almiro Carmo, Valdomiro Rodrigues, 
Lauro até a divisa com Cerro Grande do Sul, com reforma da ponte e aterro, com urgência. APROVADO 
09/04/07 
INDICAÇÃO Nº 058/07 DO VEREADOR FERNANDO - seja providenciado o patrolamento e 
encascalhamento da estrada que sai da propriedade de Felícia Pereira, Celson, Delmar Carmo, Jair 
Machado e outros, na Zona dos Pachecos. APROVADO 09/04/07 
INDICAÇÃO Nº 067/07 DO VEREADOR FERNANDO - para que seja providenciada a reforma e a troca de 
canos num bueiro localizado na Zona dos Menezes, perto da casa do Sr. Dominguinhos Menezes e do 
Sr.Orlando, na Zona dos Menezes, com urgência. APROVADO 23/04/07 
APROVADO 23/04/07 
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INDICAÇÃO Nº 068/07 DO VEREADOR FERNANDO - para que seja providenciada a reforma da ponte na 
estrada dos Pachecos, perto da casa de Olmiro Fadini e João Francisco Fadini, Zona dos Pachecos. 
APROVADO 23/04/07 
INDICAÇÃO Nº 095/07 DO VEREADOR FERNANDO - seja providenciada a construção de uma guarita de 
parada de ônibus na estrada da Produção, perto da casa de Luiz esposo da Ângela, entrada da casa de 
Joaquina Duarte da Silva. APROVADO 04/06/07 
INDICAÇÃO Nº 096/07 DO VEREADOR FERNANDO - seja providenciada a construção de uma guarita de 
parada de ônibus na Zona dos Pachecos, perto do armazém de José Silveira do Carmo. APROVADO 
04/06/07 
INDICAÇÃO Nº 110/07 DO VEREADOR FERNANDO - para que seja providenciado encascalhamento nas 
lombas da estrada do Gramal onde passa o colegial e seja feita a restauração de um bueiro perto da casa 
de João Carlos e do Sr.Adão, com urgência. APROVADO 25/06/07 
INDICAÇÃO Nº 111/07 DO VEREADOR FERNANDO - para que seja providenciado patrolamento nas 
entradas das residências na Água Fria. APROVADO 25/06/07 
REQUERIMENTO Nº 016/07 DO VEREADOR FERNANDO - no sentido de que entre em contato com o 
Gerente a CEEE de Camaquã, Sr. Adão, para reivindicar a extensão da rede de energia elétrica para o 
sistema trifásico, na Zona dos Pachecos, Serra do Herval, Estrada da Produção. APROVADO 02/07/07 
INDICAÇÃO Nº 136/07 DO VEREADOR FERNANDO – para que seja providenciada a construção de uma 
ponte no arroio que passa perto da residência de José Felício Nunes, antes da residência de Domingas, 
Maria Moraes de Souza, Amaro Souza da Silva, Pedro S. Souza e Domingos Souza, com urgência. 
APROVADO 06/08/07 
REQUERIMENTO Nº 022/07 DO VEREADOR FERNANDO – ao Executivo Municipal que entre em contato 
com a Gerência do SICREDI local e solicite que seja estudada a possibilidade de aumento de horário de 
atendimento ao público no turno da tarde. APROVADO 06/08/07 
INDICAÇÃO Nº 167/07 DO VEREADOR PAULO FERNANDO - para que estude a possibilidade de 
construção de canteiros de obras na entrada da cidade, com flores, tipo azaléia, e árvores nativas dos dois 
lados, desde as pontes próxima da Chácara da Prefeitura até a chegada na Avenida Tassinari Cezare. 
APROVADO 17/09/07 
 INDICAÇÃO Nº 168/07 DO VEREADOR PAULO FERNANDO - para que, através da Secretaria de Obras, 
coloque caçambadas de terra do lado da Igreja Universal, perto da residência do Sr. Flordelino Tomaz do 
Nascimento, Zona dos Pachecos. APROVADO 17/09/07 
INDICAÇÃO Nº 169/07 DO VEREADOR PAULO FERNANDO - para que, com apoio da Secretaria de 
Assistência Social, estude a possibilidade de formar grupos de terceira idade no interior do Município. 
APROVADO 17/09/07 
INDICAÇÃO Nº 193/07 DO VEREADOR PAULO FERNANDO – no sentido de que seja providenciado a 
construção de uma quadra poli esportiva, com recursos Municipais, Estaduais, Federais, na Escola 
Marechal Deodoro da Fonseca. APROVADO 22/10/07 
REQUERIMENTO Nº 031/07 DO VEREADOR PAULO FERNANDO - no sentido de que, através da 
Secretaria de Educação, entre em contato com a D.E.E. e estude a possibilidade de implantar o 1º ano do 
Ensino Médio na escola Marechal Deodoro da Fonseca, pois esta escola centraliza diversas comunidades 
da região. Esta escola localiza-se distante do centro do Município e possui grande número de alunos que 
estão estudando ou estão ingressando no Segundo Grau, muitos indo para as escolas dos municípios 
vizinhos, bem como solicita que entre em contato com a D.E.E. no sentido de agilizar a possibilidade de 
implantação do supletivo de 1º e 2º grau (EJA) na referida escola. JUSTIFICATIVA: É um anseio da 
comunidade e há professores capacitados na região para essa área educacional. APROVADO 22/10/07  
INDICAÇÃO  Nº 200/07 DO VEREADOR PAULO FERNANDO - seja providenciado o patrolamento, 
encascalhamento e construção de um bueiro, em toda a rua Visconde de Pelotas I e II, especialmente nas 
proximidades das casas de Giovani Garigan, Rodrigo, Sr. Didi (Pai do Porca Veia). APROVADO 05/11/07   
INDICAÇÃO  Nº 201/07 DO VEREADOR PAULO FERNANDO - seja providenciada a colocação de três 
caçambadas de cascalho entre a casa e o galpão  de Juventino Anselmo da Souza e Angelino Anselmo de 
Souza, perto da casa de Jota, Serra do Herval. APROVADO 05/11/07 
INDICAÇÃO Nº 226/07 DO VEREADOR FERNANDO – no sentido de que seja providenciado patrolamento 
da estrada que sai da Produção, Lili, Ricardo Machado, Rivelino e outros, até a estrada da Água Fria, divisa 
Cerro Grande do Sul. APROVADO 17/12/07 
 INDICAÇÃO Nº 227/07 DO VEREADOR FERNANDO – no sentido de que seja reivindicado junto ao órgão 
competente a instalação de um orelhão na rua Visconde de Pelotas II. APROVADO 17/12/07 
 

23  INDICAÇÕES 
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03 REQUERIMENTOS 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

VEREADOR  
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ROMILDO 

 
 

INDICAÇÃO Nº 052/07 DO VEREADOR ROMILDO - que seja providenciado encascalhamento e abertura 
de estrada na Invernada dos Abreus, nas proximidades da casa de Manoel Teco. APROVADO 09/04/07 
INDICAÇÃO Nº 063/07 DO VEREADOR ROMILDO - para que seja providenciada a restauração da ponte 
no Arroio dos Cachorros, divisa com São JerôNimo, pois está intransitável. APROVADO 16/04/07 
INDICAÇÃO Nº 064/07 DO VEREADOR ROMILDO - para que seja providenciada a abertura da estrada 
saindo do Fidelis, Zona dos Menezes, passando pela casa de José Moreira, finalizando na casa de Paulo. 
APROVADO 16/04/07 
INDICAÇÃO Nº 077/07 DO VEREADOR ROMILDO - para que seja providenciado abertura e 
encascalhamento saindo do Passo Grande, passando pela propriedade de Simão, Luizão, finalizando no 
Niquito. APROVADO 14/05/07 
INDICAÇÃO Nº 078/07 DO VEREADOR ROMILDO - para que seja providenciado abertura da estrada 
desde o Hélio, passando pela casa de Telmo, até a divisa com o Município São Jerônimo. APROVADO 
14/05/07 
INDICAÇÃO Nº 103/07 DO VEREADOR ROMILDO - para que seja providenciado reconstrução de dois 
bueiros localizados no trajeto desde a casa de José Moreira até a casa de Paulo Fagundes, Arroio dos 
Cachorros. APROVADO 18/06/07 
INDICAÇÃO Nº 104/07 DO VEREADOR ROMILDO - para que seja providenciado reconstrução de um 
bueiro próximo a cancha do Floriano, no Cerro dos Abreus. APROVADO 18/06/07 
 INDICAÇÃO Nº 124/07 DO VEREADOR ROMILDO - no sentido de que seja providenciado abertura  da 
entrada da residência de Dôio, no Cancelão, perto da casa de Zé do Brejo, bem como a construção de uma 
guarita de parada de ônibus ´para os alunos que ali embarcam. APROVADO 16/07/07 
INDICAÇÃO Nº 179/07 DO VEREADOR ROMILDO - para que seja providenciada a restauração de um 
bueiro próximo da residência de Omero, filho do falecido Amaro Pedroso, perto de Lucas Fagundes, com 
urgência. APROVADO 01/10/07 
INDICAÇÃO Nº 210/07 DO VEREADOR ROMILDO - seja providenciado o patrolamento no Passo Grande, 
passando pelos Tocos, Raul, até Adroaldo, na Invernada dos Abreus. APROVADO 26/11/07 
 INDICAÇÃO Nº 211/07 DO VEREADOR ROMILDO - seja providenciado o patrolamento desde a entrada 
do Passo Grande, passando pelas terras de Ivo Garcia, finalizando nas terras de Luizão e encascalhamento 
nos locais necessários da mesma. APROVADO 26/11/07 
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INDICAÇÃO Nº 221/07 DO VEREADOR ROMILDO – seja providenciado patrolamento da estrada saindo 
do Damásio até o Olídio, com as entradas das casas de Antônio e Oscar, Arroio dos Cachorros. 
APROVADO 10/12/07 
 INDICAÇÃO Nº 222/07 DO VEREADOR ROMILDO - seja providenciado encascalhamento e abertura 
saindo da residência de Pedrinho, passando pela casa de Emiliano, Cancha do Floriano, até a estrada 
principal, no Cerro dos Abreu. APROVADO 10/12/07 
 

 

13 INDICAÇÕES 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

VEREADOR  
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SILVIO 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
REQUERIMENTO Nº 001/07 DO VEREADOR SILVIO -  solicita apoio dos colegas vereadores ao 
movimento em busca de melhorias na distribuição de energia elétrica por parte da Certaja,  que a 
comunidade iniciou no sábado passado, em virtude das constantes quedas de luz, que trouxe diversos 
prejuízos aos usuários. APROVADO 01/03/07 
INDICAÇÃO Nº 009/07 DO VEREADOR SILVIO - no sentido de que seja providenciado roçadas (limpeza 
nas beiradas) e encascalhamento nos locais necessários desde o centro do Município até a divisa com 
Arroio dos Ratos, via Linha Brandão e também via Faxinal. APROVADO 01/03/07                     
INDICAÇÃO Nº 010/07 DO VEREADOR SILVIO – no sentido de que seja providenciada a construção de 
um abrigo de parada de ônibus nas imediações da casa de Nildo Vaz, para abrigar a comunidade de Mato 
Bier, Linha Brandão e também de Arroio Grande, por ser ali um ponto de espera, tanto do micro da saúde, 
como do ônibus ACV e Vitória. Por não haver a referida parada, as pessoas acabam se resguardando na 
área da casa do Senhor Nildo Vaz. APROVADO 05/03/07 
INDICAÇÃO Nº 011/07 DO VEREADOR SILVIO – no sentido de que seja providenciada a colocação de 
iluminação pública no poste localizado nas imediações da casa de Nildo Vaz. APROVADO 05/03/07 
 INDICAÇÃO Nº 012/07 DO VEREADOR SILVIO – no sentido de que seja providenciada a colocação de 
placa de identificação de estrada na bifurcação próxima a casa de Nildo Vaz, no Arroio Grande. 
APROVADO 05/03/07 
 INDICAÇÃO Nº 045/07 DO VEREADOR SILVIO - ao Executivo Municipal no sentido de que, através do 
COMUDES, inclua nos temas da Consulta Popular a ser realizada neste ano o item “lixeiras comunitárias”, 
devido a grande necessidade desde investimento em nosso Município. .....!” APROVADO 02/04/07 
 INDICAÇÃO Nº 046/07 DO VEREADOR SILVIO – ao Presidente da Câmara para que  entre em contato 
com a imprensa local e solicite que seja dado maior cobertura nas sessões realizadas na Câmara Municipal. 
JUSTIFICATIVA: O vereador analisou que foram três sessões lotadas pela comunidade, com assuntos 
importantes referentes ao Município e não se notou a presença de nossos jornalistas para cobertura. Citou 
que considera importante a presença da imprensa em todas as reuniões do legislativo, já que a Câmara tem 
um contrato com o jornal, está apoiando esse meio de comunicações, sendo assim as matérias não oficiais 
elaboradas pelos próprios jornalistas. APROVADO 02/04/07 
INDICAÇÃO Nº 060/07 DO VEREADOR SILVIO - no sentido de que seja incluído no Calendário de Eventos 
do Município o seguinte evento: JOGOS COMUNITÁRIOS RURAIS, último sábado de abril de cada ano. 
JUSTIFICATIVA: É um evento fixo, já sendo realizado pelo sexto ano, de grande porte, que reúne todas as 
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associações comunitárias do município e não se encontra dentro do calendário de eventos Municipal. 
APROVADO 16/04/07 
INDICAÇÃO Nº 061/07 DO VEREADOR SILVIO - ao Executivo Municipal, a pedido da Liga Desportiva 
Baronense, no sentido de que seja elaborado projeto de lei destinando recursos para o Campeonato 
Municipal de Bocha 2007, visando à aquisição de prêmios. APROVADO 16/04/07 
PEDIDO DE INFORMAÇÃO Nº 010/07 DO VEREADOR SILVIO - informe a esta Casa Legislativa quais os 
motivos que elevaram o aumento dos valores no contrato de prestação de serviço médico do município 
deste ano, enviando cópia do processo de licitação referente a contratação dos referidos serviços. 
APROVADO 23/04/07 
PEDIDO DE INFORMAÇÃO Nº 013/07 DO VEREADOR SILVIO – informe a esta Casa Legislativa os 
motivos pelos quais não foi ainda construído um abrigo para estacionamento das ambulâncias nos fundos 
do Posto de Saúde, conforme já requisitado através de indicação desta Casa por duas oportunidades. 
APROVADO 07/05/07 
PEDIDO DE INFORMAÇÃO Nº 014/05 DO VEREADOR SILVIO - informe a esta Casa Legislativa quantos 
termos de fiscalização e vistoria foram procedidas pela Fiscalização de Tributos, desde 2005 até o presente 
momento. APROVADO 07/05/07 
PEDIDO DE INFORMAÇÃO Nº 019/07 DO VEREADOR SILVIO - que informe a esta Casa Legislativa os 
repasses da Prefeitura realizados durante os últimos três anos ao FADERBATRI, Fundo do CODERPA. 
Caso houve repasses. Se não houve, informe os motivos. APROVADO 04/06/07 
INDICAÇÃO Nº 082/07 DO VEREADOR SILVIO - para que providencie a colocação de jogo com oito canos 
de “30” em frente à capela Sagrado Coração de Jesus, no Arroio Grande. APROVADO 23/05/07 
INDICAÇÃO Nº 113/07 DO VEREADOR SILVIO - para que pleiteado a vinda de uma Extensionista para a 
EMATER de nosso Município, visto a grande necessidade que há de trabalho nessa área. APROVADO 
25/06/07 
MOÇÃO DE APOIO Nº 02/07 DO VEREADOR SILVIO -  aos Vereadores desta Casa no sentido de que 
providências sejam tomadas para que a distribuição de energia nas áreas hoje atendidas pela CERTAJA 
passe a ser fornecida e distribuída pela CEEE, pelo descontentamento devido aos problemas decorridos 
das constantes faltas de energia elétrica que estão ocorrendo há tempo em nosso Município por parte da 
CERT AJA, bem como seja pleiteado Posto de Atendimento da CEEE em nosso Município, beneficiando 
assim toda a região do município que é atendida pela CEEE. APROVADA por 7 a 2 votos contrários 
25/06/07 
REQUERIMENTO Nº 019/07 DO VEREADOR SILVIO - solicita ao Executivo que, através da Comissão 
Municipal de Trânsito, informe se os Taxistas podem se negar de prestar serviço á comunidade, se negando 
de fazer corridas. JUSTIFICATIVA: Há reclamação da comunidade referente a essa questão e se pede 
providências nesse sentido. APROVADO 09/07/07 
 PEDIDO DE INFORMAÇÃO Nº 026/07 DO VEREADOR SILVIO - seja informado a esta Casa Legislativa o 
porque da não nomeação dos guardas municipais aprovados no último concurso público, solicitando que os 
mesmos sejam nomeados para a função, visando maior segurança dos munícipes e dos bens públicos. 
APROVADO 16/07/07 
INDICAÇÃO Nº 121/07 DO VEREADOR SILVIO - RETIRADA PELO AUTOR 16/07/07 
 INDICAÇÃO Nº 125/07 DO VEREADOR SILVIO – seja providenciada a colocação de canos na saibreira 
perto da casa de Giovani Bednareki, Arroio Grande. APROVADO 23/07/07 
 INDICAÇÃO Nº 137/07 DO VEREADOR SILVIO – para que seja providenciada a colocação de um jogo de 
canos na entrada do secador no Arroio Grande, com urgência, devido a secagem dos grãos da safra ser 
procedida nesta época e o referido secador se encontra sem acesso. APROVADO 06/08/07 
PEDIDO DE INFORMAÇÃO Nº 031/07 DO VEREADOR SILVIO – que informe a esta Casa Legislativa os 
motivos pelos quais ainda não contratou os funcionários  nas funções conforme Projeto de Lei nº 032/07 
aprovado por esta Casa Legislativa dia 16 de julho de 2007, que autoriza a firmar convênio com o Estado do 
Rio Grande do Sul (PRADEM). Se há previsão de contratação, informe. APROVADO 06/08/07 
INDICAÇÃO Nº 160/07 DO VEREADOR SIlVIO - para que seja providenciado o patrolamento na estrada 
que dá acesso à residência de Gilberto Stracione Lanzarini e João Luiz Lanzarini, com construção de um 
bueiro nas proximidades da casa de Cláudio Prado, Mato do Bier. APROVADO 10/09/07 
 
 INDICAÇÃO Nº 164/07 DO VEREADOR SILVIO - para que seja providenciada a colocação de placa de 
curva perigosa antes da ponte de ferro, divisa com Mariana Pimentel, devido ali ter se dado diversos 
acontecimentos quase trágicos, com urgência. APROVADO 17/09/07 
INDICAÇÃO Nº 165/07 DO VEREADOR SILVIO - para que seja providenciado o entupimento de buraco na 
estrada do Arroio Grande, nas proximidades da residência de Marta Holtz, devido este já estar 
comprometendo a estrada geral. APROVADO 17/09/07 
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 INDICAÇÃO  Nº 198/07 DO VEREADOR SILVIO - seja providenciado o patrolamento da estrada desde a 
casa de Nildo Vaz até a Ponte de Ferro. APROVADO 05/11/07 
INDICAÇÃO  Nº 199/07 DO VEREADOR SILVIO – seja, se possível, feita a construção de rampa na 
entrada e saída da ponte do Arroio Grande, com urgência. APROVADO 05/11/07 
 REQUERIMENTO Nº 040/07 DO VEREADOR SILVIO - que envie a esta Casa Legislativa o percentual que 
foi investido na área de Educação, Saúde, verba municipal, bem como o percentual  investido em pessoal 
no geral,  neste ano de dois mil e sete. APROVADO 19/11/07 
PEDIDO DE INFORMAÇÃO Nº 043/07 DO VEREADOR SILVIO - informe a esta Casa Legislativa  como foi 
procedida a compra de tintas utilizadas para a pintura de prédio da Prefeitura, se foi feito cotação de preços 
junto ao comércio municipal, com os preços cotados e o valor pago. APROVADO 03/12/07 
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VEREADORA 
SONIA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
INDICAÇÃO Nº 007/07 DA VEREADORA SONIA - no sentido de que seja realizada conforme estava sendo 
feita anteriormente a coleta de lixo na Rua Visconde de Pelotas I e II e arredores. (foto e abaixo-assinado 
em anexo à indicação). APROVADO 01/03/07 
 INDICAÇÃO Nº 008/07 DA VEREADORA SONIA - no sentido de que seja providenciado dedetização 
externa e interna na Unidade Sanitária de nosso Município. APROVADO 01/03/07 
PEDIDO DE INFORMAÇÃO Nº 001/07 DA VEREADORA SONIA - informe a esta Casa Legislativa o valor 
mensal pago pela prestação de serviço de recolhimento de lixo, informando qual o valor que foi reduzido 
devido à redução de alguns itinerários e devido o caminhão de coleta do Sr. Miguel Kologeski recolher em 
diversos locais do Município. Envie cópia do contrato da Prefeitura com a firma de recolhimento a esta Casa 
Legislativa. APROVADO 05/03/07 
PEDIDO DE INFORMAÇÃO Nº 002/07 DA VEREADORA SONIA - que  informe a esta Casa Legislativa de 
quem é a responsabilidade de recolhimento do lixo que é posto nas lixeiras públicas e por determinados 
motivos acabam esparramados ao chão: 1) da comunidade que utiliza o “caixão de lixo”; 2) da Prefeitura 
Municipal; 3) da Empresa que faz a coleta. APROVADO 12/03/07 
PEDIDO DE INFORMAÇÃO Nº 006/07 DA VEREADORA SONIA - ao Executivo Municipal que informe a 
esta Casa Legislativa a quantas se encontra a implantação do PSF em nosso Município, desde o Projeto 
com assinatura do Engenheiro/Arquiteto (envie cópia do projeto a Câmara) mapeamento realizado pelos 
Universitários, o dia ou a situação de seu registro junto a CRS - Coordenadoria Regional de Saúde. 
JUSTIFICATIVA: Sabemos que existe previsão na L.D.O e na L.O.A. 2007. Sabemos que o PSF já teve 
várias passagens de aprovação junto ao Conselho Municipal de Saúde. Sabemos que existe uma emenda 
parlamentar individual nº 32670065 da OGU 2006 do Ministério da Saúde no Valor de R$45.000,00, onde o 
anexo dessa emenda diz que pode ser aplicada em Saúde da Família. Sabemos que existe o prédio que 
pode ser anexado ao desenvolvimento estrutural do PSF. Sabemos que o Secretário da Saúde do estado é 
um dos maiores defensores do PSF, no qual eu, vereadora Sonia compactuo e defendo a saúde através da 
prevenção. Como sabemos hoje a facilidade do Executivo em achar culpados para as suas limitações, 
quero estar ciente da realidade deste projeto. Defendo sempre que “O nosso agir é com seres humanos que 
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possuem valores” Em primeiro lugar A VIDA: prevenir, manter e prolongar... Necessidades e Aspirações... 
Ações de prevenção e de emergência. SAÚDE: DIREITO, NÃO CARIDADE. Sugere que o Executivo se 
informe sobre a Carta dos Direitos dos Usuários da Saúde e repasse para a Secretaria da Educação e 
outras como forma de divulgação, pois a existência dela já é de um ano, ela reforça a Lei da CF de 1988 e a 
Lei nº 8.080, de 19 de setembro de 1990, existindo em duas versões: completa e ilustrada.  Carta 
completa: http//portal.saude.gov.br/portal/arquivos/pdf/cartilha_integra_direitos 
_2006.pdf;cartailustrada:http//portal.saude.gov.br/portal/arquivos/pdf/cartilha_ilustrada_direitos _2006.pdf. 
APROVADO 16/04/07  
REQUERIMENTO Nº 013/07 DA VEREADORA SONIA - no sentido de que envie a esta Casa o que segue, 
para apreciação do Projeto de Lei nº 014/07: 1) quantas máquinas existem na Secretaria da Agricultura e 
Obras; 2) horas máquinas trabalhadas por dia, neste ano de 2007, com cópia da planilha de trabalho diário. 
3)número de Operadores de Máquinas, com a relação de nomes. JUSTIFICATIVA: Devido a aprovação do 
cargo de operador e sua contratação emergencial no ano de 2006 aprovado nesta Casa e não contratado, 
solicita hoje esclarecimento da real necessidade de contratação de um Operador de máquinas com 
informação dos itens citados. APROVADO 30/04/07 
PEDIDO DE INFORMAÇÃO Nº 011/07 DA VEREADORA SONIA - analisando o relatório de prestação de 
contas do Executivo referente ao ano de 2006, faz os seguintes Pedidos de Informações: 1) Notando que 
em resposta ao Pedido de Informação nº 03/07 constante de Of. nº. 03/07 o Executivo envia cópias de 
contas telefônicas da Secretaria da Saúde e da Secretaria de Assistência Social do ano de 2006, somando-
se um total de gastos no valor de R$7.783,61 da Saúde e R$4.359,56 da Assistência Social. Visto que no 
relatório de Prestação de Contas do ano de 2006, objeto de sessão especial do dia 23 de abril, no Anexo 2, 
dotação 3.3.90.39.58.00.00.00 – Serviços de Telecomunicações, o Executivo registrou um gasto anual de 
R$32.165,18 na Saúde e um total de R$4.924,14 na Assistência Social. APROVADO 30/04/07 
PEDIDO DE INFORMAÇÃO Nº 012/07 DA VEREADORA SONIA - solicita ao Executivo as seguintes 
informações: Analisando que a nossa realidade vem demonstrando que nos serviços públicos de saúde 
predomina uma “situação de desordem”, que resulta em uso inadequado ou irracional de medicamentos, 
perdas significativas e prejuízos financeiros, precisamos padronizar os procedimentos de seleção, 
aquisição, programação, armazenamento, prescrição e dispensação de medicamentos são estabelecidos 
sem considerar aspectos epidemiológicos, farmacológicos e clínicos. Dentre as causas desta situação de 
desordem, certamente se inclui o entendimento de que tais procedimentos são de natureza burocrática 
quando não intuitiva. Tal visão é reforçada pela ausência de publicações que trate a Assistência 
Farmacêutica como um processo que incorpora várias atividades, indicando os critérios técnicos científicos 
que devem fundamentar e orientar a sua organização. A lei 8080/90 em seus art. 6º, 16, 17 e 18 atribui ao 
Setor da Saúde a responsabilidade pela “assistência terapêutica integral, inclusive farmacêutica, e define as 
competências dos poderes”. Novembro de 1997, o Ministério da Saúde definiu em sua POLÍTICA 
NACIONAL DE MEDICAMENTOS as responsabilidades dos poderes (Gestor Municipal). Baseados nestas 
poucas informações, pedimos ao Gestor em Saúde informações: a) Estoque estratégico existente em 
30/12/06; b) Consumo histórico que foi o número de medicamentos dispensados de 1/1/07 a 30/03/07; c) 
Quantificação dos medicamentos prescritos, porém não dispensados por qualquer razão; d) Demanda não 
atendida; e) Qual a previsão da demanda real e o estoque para os próximos três meses. Quanto à 
dispensação de medicamentos, sabemos que não é um mero ato de entrega do medicamento ao paciente. 
Trata-se, todavia, de um procedimento cuja realização tanto pode representar a etapa final que sintetiza 
todas as condutas anteriores, como pode ser o ponto de partida para o encaminhamento do paciente para 
outros serviços de saúde. Por isso, já que preconiza-se que a farmácias seja dentro da Unidade sanitária, 
sabendo-se que houve a sua transferência, baseando-se na praticidade à comunidade, solicitamos: que 
seja informado quem está hoje de responsável pela farmácia básica e liberação de medicação controlada 
no Município? Cópia do Laudo do farmacêutico liberando o armazenamento e a distribuição do 
medicamento. Cópia da Liberação da coordenadoria do Estado ou Farmacêutico responsável para a 
transferência da Farmácia da Unidade sanitária para a Secretaria da Saúde. APROVADO 30/04/07 
PEDIDO DE INFORMAÇÃO Nº 017/05 DA VEREADORA SONIA - solicita ao Executivo que envie a esta 
Casa as seguintes informações: 1) quantas patrulhas agrícolas existem hoje em nosso Município, com a 
data do recebimento e a data de cedência às associações, bem como o CNPJ das beneficiadas; 2) 
Relatório dos trabalhos realizados pela patrulha agrícola; 3) Informa de quem é a responsabilidade de 
manutenção, conserto e abastecimento das máquinas, bem como o responsável por esse patrimônio, 
enviando o número de tombamento junto a Prefeitura Municipal; 4) Se há seguro deste patrimônio, nominal 
a quem; 5) Quantas famílias foram beneficiadas nos últimos 3 anos. 6) quantos associados há nas 
associações beneficiadas; 7) - Qual o valor que gera essas patrulhas agrícolas, para qual o fundo e qual o 
valor hora cobrado aos usuários. APROVADO 14/05/07 
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PEDIDO DE INFORMAÇÃO Nº 020/07 DA VEREADORA SONIA -, solicita ao Executivo, através da 
Secretaria de Educação, que informe a esta Casa Legislativa se o nosso Município já possui Plano 
Educacional, visto a obrigatoriedade da existência do mesmo. JUSTIFICATIVA: Slaids em anexo. 
APROVADO 11/06/07 
REQUERIMENTO Nº 015/07 DA VEREADORA SONIA - no sentido de que seja enviado a esta casa 
Legislativa dois demonstrativos: RAZÃO DAS DESPESAS do Executivo Municipal, via Contabilidade, do 
ano de 2007, por Secretaria, contendo, entre outros itens: empenho, Credor, valor e dotação (rubrica), bem 
como  o comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada – Anexo 11, até o presente momento 
também por Secretaria. APROVADO 02/07/07 
INDICAÇÃO Nº 118/07 DA VEREADORA SONIA – Baseada na Indicação nº 085/07 (fosse providenciado o 
patrolamento e encascalhamento nos locais necessários na estrada que sai da Linha Nova em Boca do 
Campo passando pela casa de Beto Schimidt, Airton Mileski, Pedro Mileski, retornando na Linha Nova, nas 
proximidades da Igreja Betel,) , aprovada por esta Casa Legislativa em 21 de maio de 2007, que foi 
atendida pelo Executivo Municipal, ficando às vistas de qualquer pessoa a notória necessidade de 
construção de um bueiro num trajeto que fica a aproximadamente 900 metros da referida estrada, antes da 
casa de Otávio Gelisnki, trajeto onde não há mais condições de trânsito, a esposa do mesmo tem 
problemas respiratórios e necessita a vinda ao Posto de Saúde todas as semanas. Deve ser também do 
conhecimento do Executivo a necessidade do referido bueiro, pois esta família é beneficiária do Programa 
“Luz Para todos”, onde já foi feita a devida instalação. Por isso, solicita que seja dado uma atenção especial 
para com o trajeto em questão. JUSTIFICATIVA: A maioria dos munícipes fala da desnecessidade dos 
vereadores indicarem a restauração das estradas, mas vejam que houve falta de visão do Executivo neste 
acesso, pois não fizeram o bueiro tão necessário. APROVADO 09/07/07 
 REQUERIMENTO Nº 017/07 DA VEREADORA SONIA – A Vereadora que a esta subscreve, após ouvido 
o Plenário, faz o seguinte Requerimento para que haja sempre uma atenção maior para com nosso idosos: 
Baseada na Declaração Universal dos Direitos Humanos: Art. 1º - Todas as pessoas nascem livres e iguais 
em dignidade de direitos. São dotadas de razão e consciência e devem agir em relação umas às outras com 
espírito de fraternidade. Art. 25 – Toda pessoas têm direito a um padrão de vida capaz de assegurar a si e a 
sua família saúde e bem estar, inclusive alimentação, vestuário, habitação, cuidados médicos e os serviços 
sociais indispensáveis e direito à segurança em caso de desemprego, doença, invalidez, viuvez, velhice ou 
outros caso de perda dos meios de subsistência fora do seu controle. DIREITO DO IDOSO: A vida, a saúde, 
a alimentação, o transporte, a moradia, a cultura, o esporte, o lazer, o trabalho, a cidadania, a liberdade, a 
dignidade, o respeito e a convivência familiar e comunitária são direitos assegurados ao idoso (pessoas 
acima de 60 anos). É obrigação de todos, Município, sociedade, família e de cada cidadão garantir, com 
prioridade absoluta, a proteção integral aos direitos do idoso, possibilitando a preservação de sua saúde 
física e mental. Por sua vez, discriminar, maltratar, omitir-se de socorrer, colocar em perigo ou abandonar 
idoso são crimes passíveis de prisão. A proteção integral é devida pela condição peculiar do idoso como 
pessoa em envelhecimento. Ela compreende a precedência no atendimento em serviços públicos ou 
privados e na tramitação de processos administrativos ou judiciais, a preferência na destinação das políticas 
e do orçamento públicos, a priorização do amparo pela própria família em detrimento asilar, a prestação de 
saúde no lar, a vedação da cobrança de preços diferenciados pelos planos de saúde, o acesso ao 
medicamento, a gratuidade do transporte de passageiros urbano e benefício na intermunicipal e 
interestadual. Decreto Estadual nº 44.655, de 22 de setembro de 2006: Art. 1º - A Política Estadual do Idoso 
do Estado do Rio Grande do Sul, instituída pela Lei nº 11.517, de 26 de julho de 2000, será desenvolvida 
mediante a execução de ações estabelecidas por órgãos e entidades próprias das esferas estadual e 
municipal, visando assegurar os direitos sociais do idoso, criando condições para promover sua autonomia, 
integração e participação efetiva na sociedade”. Sugere que a sociedade se organize a fim de exigir o 
cumprimento do estatuto do idoso, principalmente por meio dos Conselhos estaduais e Municipais. É por 
meio dos Conselhos que haverá interlocução junto à comunidade e os poderes públicos constituídos. O 
Estatuto do Idoso faz quatro anos agora em 1/10/07, onde preconiza os direitos da Melhor Idade que nós, 
Câmara de Vereadores e Executivo façamos a publicidade ou ampla divulgação necessária para 
conhecimento geral dos direitos dos maiores de 60 anos, para colaborar na construção de “um pais mais 
solidário, mais humano e melhor para se viver”. Cito em anexo os principais pontos de norma legal. Que 
nosso Município comemore 1º de outubro de 2007 como uma data memorável, com respeito e dignidade 
aos Maiores de 60 Anos. Uma homenagem - Em nosso Município temos um referencial, que nos dá orgulho 
de ser baronense: Vô Chico Ambos, 100 anos, pessoa íntegra, que tem com sua família um amparo, na 
qual o torna o cerne. APROVADO 09/07/07 
INDICAÇÃO Nº 126/07 DA VEREADORA SONIA – no sentido de que o Município se adeqüe ao 
Planejamento Familiar, de acordo com os programas implantados pelo Estado. APROVADO 23/07/07 
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REQUERIMENTO Nº 020/07 DA VEREADORA SONIA - que envie a esta Casa Legislativa cópia do 
Contrato nº 021/07, objeto “Pesquisa de Mercado”, no Valor de R$3.250,00, bem como cópia da referida 
pesquisa, do empenho, nota fiscal e cheque de pagamento. APROVADO 23/07/07 
PEDIDO DE INFORMAÇÃO Nº 038/07 DA VEREADORA SONIA - solicita ao Executivo o que segue: 
Quanto ao convênio de cedência com o Governo do Estado para cedência da funcionária que hoje é a 
Secretária da saúde Municipal, qual a sua função de concurso público na 2ª CRS, qual o salário da parte do 
Estado e a participação financeira do Município. Quantas diárias de janeiro até agora, solicita-se cópia dos 
memorandos e empenhos das mesmas. Qual o gasto realizado com telefone 98656343, 98656405, 
98656403, 36501062, 36501071, já que na Prestação de Contas de 2006 foi informado um total de gastos 
de R$32.165,18 em Serviço de Telecomunicações, para comparativo. JUSTIFICATIVA: Nota-se em vários 
episódios que a Secretária de Saúde em resposta a esta Casa fala que nosso Município é o que melhor 
paga em remuneração, a fim de esclarecimentos que esta Vereadora jamais teve e, a pedido de vários 
munícipes, a fim de transparência, qual o investimento do Município que vai para fora. APROVADO 
01/10/07 
REQUERIMENTO Nº 028/07 DA VEREADORA SONIA - ao Presidente da Câmara Municipal no sentido de 
que seja agendada uma sessão especial, com a presença do Presidente do Conselho Municipal de Saúde e 
de seus Conselheiros a fim de esclarecimentos sobre a meta 08.01 do Projeto da L.D.O 2008 - Recurso 
próprios 540.000,00 (Assistência médica e sanitária a população - Promover à assistência médica a 
população em postos de saúde e hospital, incluindo-se além da assistência médica, contratações de 
especialistas, medicamentos e exames laboratoriais, radiológicos e ecografias, eletroencefalogramos e 
eletrocardiogramas, utilizando-se para tanto os recursos disponíveis, inclusive a formação de Fundos 
Especiais), informando quantos exames relacionados à meta foram aprovados pelo Conselho e quantos 
foram pagos pela municipalidade neste ano. Faz-se o mencionado pedido, visto que, conforme parecer do 
IGAM, o orçamento da Saúde, deverá, ser elaborado conjuntamente com Conselho Municipal da Saúde, 
conforme Art. 33 da Lei nº 8080/90. Assuntos inerentes ao Conselho. APROVADO 15/10/07 
REQUERIMENTO Nº 033/07 DA VEREADORA SONIA – solicita ao Executivo Municipal o quantitativo de 
horas extras da Secretaria de Obras e Agricultura, dos Operadores de Máquinas e dos Motoristas neste ano 
de 2007, de janeiro à presente data, conforme tabela a seguir: APROVADO 05/11/07 

FUNCIONÁRIO DATA INÍCIO (h) Término (h) OBJETIVO 

     

 REQUERIMENTO  Nº 035/07 da VEREADORA SONIA - reitera o pedido de informação nº 038/07, 
solicitando  resposta completa, já que não foi informado o que segue: 1) Quanto ao convênio de cedência 
com o Governo do Estado para cedência da funcionária que hoje é a Secretária da saúde Municipal, qual a 
sua função de concurso público na 2ª CRS, qual o salário da parte do Estado e a participação financeira do 
Município. 2) Qual o gasto realizado com telefone 98656343, 98656405, 98656403, 36501062, 36501071, já 
que na Prestação de Contas de 2006 foi informado um total de gastos de R$32.165,18 em Serviço de 
Telecomunicações, para comparativo. 3) Envie cópia dos seguintes empenhos que fazem parte do Razão 
de diárias, mas não contavam no anexo de empenhos: Empenho nº 418/07 datado de 22/01/07; Empenho 
502/07 datado de 22/1/07; Empenho nº 645/07 datado de 22/1/07; Empenho 779/07 datado de 22/02/07; 
Empenho3734/07 datado de 3/09/07; Empenho 3845/07 datado de 24/09/07, bem como Memorando nº 
064D referente ao Empenho 1166/07 e Memorando 164F referente ao Empenho 3211/07. APROVADO 
12/11/07 
INDICAÇÃO Nº 208/07 DA VEREADORA SONIA - no sentido de que seja providenciada a instalação do 
bebedouro de forma que possa ser usado com segurança e de modo adequado, bem como seja 
providenciada a compra de copos descartáveis para consumo de água na Unidade sanitária. 
JUSTIFICATIVA: desde a aquisição do bebedouro na Unidade Sanitária, por motivo de falta de 
planejamento, o bebedouro causa transtorno, pois existe mas não é usado e sua instalação não é segura, 
visto que precisa ser utilizada uma extensão, o que se torna perigoso, pela quantidade de crianças que 
freqüentam o Posto. Na dúvida, que o Executivo faça uma pesquisa de quantas pessoas usaram a água do 
bebedouro. Da mesma forma, os copos são adquiridos pelos próprios funcionários para uso próprio e, por 
não ter copos descartáveis na Unidade Sanitária, acabam emprestando para uso da população, o que 
torna-se, além de constrangedor, fácil disseminação de doenças contagiosas. Na dúvida, que o Executivo 
pesquise quantas pessoas ou pacientes usaram copo descartáveis na Unidade de Saúde. APROVADO 
26/11/07 
INDICAÇÃO Nº 209/07 DA VEREADORA SONIA - no sentido de que seja providenciado um disjuntor para 
o compressor que é utilizado para o trabalho de odontologia. JUSTIFICATIVA: É de conhecimento do 
Executivo que os disjuntores ficam no saguão, devido às reformas que foram realizadas na sala da 
Vigilância Sanitária, onde, após alguns transtornos, funcionários descobriram que o disjuntor que desliga o 
compressor é o mesmo que desliga a geladeira da Vigilância e a partir daí que foi feita a aquisição de um 
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novo compressor, o qual, por não ser nunca desligado, já teve que passar por manutenção. APROVADO 
26/11/07 
 PEDIDO DE INFORMAÇÃO Nº 042/07 DA VEREADORA SONIA -  ao Executivo que informe a esta Casa 
Legislativa  o que segue sobre o extrato de contrato  publicado na página da Prefeitura Municipal no Jornal 
Portal Baronense deste mês:  qual o valor do financiamento do Contrato firmado entre a Prefeitura e o 
Banrisul, realizado dia 19/11/2007, qual a finalidade da verba financiada. Solicita cópia do referido Contrato. 
APROVADO 26/11/07 
REQUERIMENTO Nº 041/07 DA VEREADORA SONIA – solicita ao Executivo Municipal o quantitativo de 
horas extras mês da Secretaria de Obras e Agricultura, dos Operadores de Máquinas e dos Motoristas, nos 
meses de fevereiro, março e abril deste ano: APROVADO 26/12/07 

funcionário Data Quantas horas dias Total horas mês 

    

REQUERIMENTO Nº 042/07 DA VEREADORA SONIA - solicita ao Executivo Municipal que, através da 
Secretaria da Fazenda, Contabilidade, envie a esta Casa Legislativa a relação de materiais, adquirido no 

mês de novembro deste ano, na dotação MATERIAIS DE CONSUMO e OUTROS MATERIAIS DE 
CONSUMO, na Secretaria de Assistência Social, com cópia dos respectivos Memorandos e notas fiscais 
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Em conjunto 
 
INDICAÇÃO Nº 017/07 DO VEREADOR BANCADA DO PMDB –  verificando as condições financeiras 
existentes entre as dotações orçamentárias na L.D.O. e L.O.A. para o exercício de 2007 e havendo 
condições de previsão orçamentária nessas leis, INDICAM ao Executivo Municipal no sentido de que seja 
incluído no calendário de eventos do Município os seguintes eventos: 1º) RODEIO ESTADUAL, a se realizar 
em data variável, no mês de abril de cada ano; 2º) RODEIO REGIONAL, a se realizar em data variável, no 
mês de novembro de cada ano.  JUSTIFICATIVA: O Município de Barão do Triunfo, através do “Piquete de 
Laçadores Os Trovadores”, realiza anualmente 02 (dois) Rodeios, sendo um em abril em âmbito estadual e 
outro em novembro com abrangência regional. Ocorre que o rodeio faz parte da cultura gaúcha, sendo que 
destaca e divulga o tradicionalismo em face da sociedade, eis que é costume do povo riograndense, 
hospitalidade, educação e cultura, assim assegura e garante a mobilização de nossas raízes às coisas de 
nossa terra. Com isso, a inclusão desses dois rodeios no calendário de eventos do Município representa um 
avanço na cultura de nossa gente, pois dessa forma manteremos o tradicionalismo presente e atuante em 
nosso município. APROVADO 05/03/07 
REQUERIMENTO Nº 004/07 DA BANCADA DO PMDB - no sentido de que seja enviado a esta Casa 
Legislativa relatório dos serviços prestados pelo maquinário da Secretaria de Obras do dia 20 de fevereiro 
de 2007 a 03.03.2007, com as horas trabalhadas e comprovantes de pagamento, bem como solicitação dos 
serviços. APROVADO 05/03/07 
 REQUERIMENTO Nº 005/07 DA BANCADA DO PMDB - solicitam ao Executivo Municipal no sentido de 
que entre em contato com a Defesa Civil do Estado para solicitar laudos técnicos no Município dos estragos 
causados pelas chuvas nos últimos dias, para tentar incluir o Município em situação de emergência e 
conseguir recursos financeiros para auxiliar nos estragos ocasionados pelos temporais de chuva. 
APROVADO 05/03/07 
INDICAÇÃO Nº 027/07 DE TODOS OS VEREADORES - seja incluído no calendário de eventos do 
Município o seguinte evento:“CAMPEONATO REGIONAL DA SERRA DO HERVAL  DE FUTEBOL SETE 
MASCULINO E DE FUTSAL FEMININO”, que terá seu início na segunda quinzena de março e o término no 
final do mês de maio de cada ano, com jogos previstos para os domingos nas duas categorias. APROVADO 
12/03/07 
 REQUERIMENTO Nº 006/07 DA BANCADA DO PMDB - SOLICITAM ao Executivo Municipal no sentido 
de que entre em contato com a Chefia e/ou Gerência da Caixa Econômica Federal, responsável pelo Posto 
de Atendimento em nosso Município, solicitando informações e soluções urgentes pelo não funcionamento 
do referido Posto, que está sem atividade há vários dias. APROVADO 12/03/07 
PEDIDO DE INFORMAÇÃO Nº 003/07 DA BANCADA DO PMDB - solicitam ao Executivo Municipal que  
informe a esta Casa Legislativa quais as linhas telefônicas que estão sendo ocupadas pelas Secretarias de 
Saúde e de Assistência Social: 1) informe os números dos telefones; 2) quem está utilizando; 3) quanto foi o 
gasto por linha telefônica no ano de 2006, detalhando mensalmente. APROVADO 12/03/07 
INDICAÇÃO Nº 029/07 DA VEREADORA SONIA e dos VEREADORES SILVIO, ILO, e CLÓVES - ao 
Executivo Municipal  para que faça se tornar lei a minuta de projeto em anexo, bem como  após a alteração 
da L.D.O conceda auxílio transporte aos alunos de nosso Município que estão freqüentando o curso técnico 
Agrícola na ETA, no Município de Viamão. JUSTIFICATIVA: Tal medida tornaria viável o auxílio transporte, 
amenizaria os custos de ida e volta dos alunos de nosso Município que estão fazendo Curso Técnico 
Agrícola no município de Viamão, já que não há em Barão do Triunfo escola que ofereça tal curso. Fica a 
critério do Executivo a definição da modalidade do auxílio, seja passagem, auxílio financeiro ou a realização 
do transporte por conta da própria Prefeitura, elaborando posteriormente  projeto de lei contendo essa 
definição. Na minuta Altera o anexo I na Lei Municipal nº 112/06, alterando o objetivo da Meta 06.13 da 
Secretaria de Educação e dá outras providências. Art. 1º – o objetivo da Meta 06.13, da Lei Municipal nº 
112/06, Diretrizes Orçamentária 2007, passará a vigorar com a seguinte redação: Oferecer a população 
cursos profissionalizantes que os auxiliem no desenvolvimento profissional, ou oferecer auxílio transporte 
aos alunos de cursos Técnicos os quais o Município não tem condições de oferecer. APROVADO 19/03/07 
 INDICAÇÃO Nº 031/07 DO VEREADOR SILVIO e ILO – seja providenciado o patrolamento e 
encascalhamento nos lugares necessários da estrada do Mato Bier, entrando no Arroio Grande até a divisa 
com Sertão Santana e melhorias na estrada entrando próximo a casa de Gilberto Holtz até a casa de 
Marcos Michelsen e abertura de curvas. APROVADO 19/3/07 
 INDICAÇÃO Nº 032/07 DA BANCADA DO PMDB -  seja providenciada a construção de uma guarita de 
parada de ônibus na Boca do Campo, em frente à residência do Sr. Angelino, para atender moradores 
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daquela região.  JUSTIFICATIVA: Verificou-se já existir pedras de alicerce no local, sendo de propriedade 
da Prefeitura Municipal, depositadas por esta há algum tempo, algo que seria útil para a referida construção, 
amenizando assim os custos da obra. APROVADO 19/03/07 
REQUERIMENTO Nº 007/07 DA BANCADA DO PMDB - que envie a esta Casa Legislativa cópia do 
processo de licitação referente à prestação de serviço de transporte escolar, relatando quais os 
participantes, quais os itinerários e quais os veículos exigidos para realizarem o transporte e a relação dos 
vencedores da licitação com suas respectivas linhas escolares. APROVADO 19/03/07 
PEDIDO DE INFORMAÇÃO Nº 04/07 DA BANCADA DO PMDB - solicitam ao Executivo Municipal que 
informe a esta Casa Legislativa o nome da empresa que realizou o concurso público deste ano, enviando 
cópia do contrato, cópia do processo licitatório, empenhos, nota fiscal e liquidação. Requer também que o 
Executivo informe se houve algum servidor designado para acompanhar o concurso, tanto no dia das 
provas, bem como quando do recebimento dos recursos apresentados. Neste caso, informe o nome e o 
cargo do servidor, bem como atos oficiais para este fim. Informe ainda o nome das pessoas que formaram a 
banca examinadora do concurso, bem como da banca formada para análise dos recursos apresentados. 
Por fim, seja encaminhada a relação das pessoas que apresentaram recurso à banca, com a cópia do 
protocolo dos recursos apresentados.  APROVADO 26/03/07 
PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS Nº 01/07 DA VEREADORA SONIA E DO VEREADOR SILVIO - solicitam 
que seja providenciada, URGENTE e IMEDIATA aquisição de todas as medicações que compões a 
farmácia básica municipal, bem como seja adquirido um ESFIGNAMÔMETRO (aparelho de medir pressão). 
JUSTIFICATIVA: Os medicamentos na farmácia do Município estão praticamente todos em falta, sendo que 
a população não está sendo atendida na distribuição de remédios essenciais e caso não for solucionado tal 
problema, poderá haver responsabilização em face da omissão do poder público quanto ao atendimento  
prioritário nas ações  de saúde pública. APROVADO 02/04/07 
MOÇÃO DE REPÚDIO Nº 01/07 da VEREADORA SONIA e do VEREADOR SILVIO -  à Administração 
Municipal pela falta de medicamentos essenciais da farmácia básica do Município. Considerando que um 
sistema correto adotado pelo município através da Farmácia Básica desempenha papel fundamental na 
Saúde Pública, fechando o círculo que se inicia com o doente, passa pela assistência médica e finaliza com 
o medicamento. Considerando os princípios fundamentais do SUS: Universalidade (todos têm direito a 
atendimento nos serviços SUS), equidade (todos têm direito a atendimento sem discriminação ou privilégio, 
de acordo com suas necessidades, oferecendo mais a quem precisa mais, reduzindo a desigualdade), 
integridade (todos os brasileiros têm direito ao atendimento preventivo e curativo sem distinção, a todas as 
suas demandas), descentralização (responsabilidade pelo atendimento dos três poderes (Federal, Estadual 
e Municipal) e hierarquização (organização das ações de saúde das diferentes esferas de governo). 
Considerando que existe previsão na L.D.O e no L.O.A., com recursos destinados para aquisição de 
medicamentos anualmente, que é de conhecimento do Executivo. Considerando a notória falta de 
medicamentos essenciais na farmácia Básica Municipal de Barão do Triunfo, em quase toda a sua 
totalidade, por aproximadamente seis meses, apresentamos:  MOÇÃO DE REPÚDIO a Administração 
Municipal por ter permitido que essa questão se tornasse calamitosa da forma que hoje se encontra, em 
lenta desenvoltura para por em prática o que manda a Constituição, sendo um direito do cidadão, 
preconizado pelo SUS, fazendo com que a comunidade necessitada se deparasse todo esse tempo com a 
resposta “Não temos remédio!” APROVADO 02/04/07  
INDICAÇÃO N° 053/07 DA MESA DIRETORA - que seja providenciado aterro em um buraco que está 
obstruindo o barranco na Linha Capitão Garcia, nas proximidades da residência de Juarez Kologeski e 
Belmiro Bielaski. APROVADO 09/04/07 
INDICAÇÃO Nº 055/07 DA BANCADA DO PMDB - ao Presidente da Câmara no sentido de que seja 
formada uma Comissão de três vereadores com a finalidade de reunirem-se com o Gerente responsável 
pela Agência de Correio de Barão do Triunfo, para requerer que as correspondências sejam entregues nas 
residências, tanto na área urbana, como na área rural, requerendo ainda melhorias no atendimento por 
parte dessa Empresa, haja vistas a insatisfação de muitos comerciantes e demais moradores deste 
município. APROVADO 09/04/07 
PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS nº 002/07 DA VEREADORA SONIA e do VEREADOR CLÓVES – seja 
providenciada com urgência a adequação de salas de aulas nas escolas que estão em funcionamento a 
pré-escola, conforme os padrões exigidos pelo Ministério da Educação, para que seja ela regularizada e 
oficializada para recebimento de recursos, conforme Resolução nº 01/07, de 15 de fevereiro de 2007. 
JUSTIFICATIVA: A pré-escola esteve em funcionamento nos anos anteriores, mas não foi devidamente 
oficializada por falta de adequação, ficando o Município privado do recebimento da verba inerente a pré-
escola. APROVADO 09/04/07 
REQUERIMENTO N° 009/07 DA BANCADA DO PMDB – no sentido de que estude a possibilidade de 
oferecer suporte de apoio ao transporte de alunos do EJA e cursos Técnicos, que estão freqüentando 
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escolas em São Jerônimo e Arroio dos Ratos. JUSTIFICATIVA: Hoje existem aproximadamente nove 
alunos de nosso Município freqüentando escola EJA e cursos Técnicos fora do Município, necessitando de 
apoio em transporte, já que o nosso Município não dispõe de ensino nessas modalidades. APROVADO 
09/04/07 
 INDICAÇÃO Nº 059/07 DO VEREADOR DA BANCADA DO PMDB - no sentido de que seja providenciado 
melhorias e patrolamento nas entradas das residências do Senhor Reni Souza da Silva e de Clodoaldo 
Souza da Silva, na região do Arroio dos Cachorros. APROVADO 16/04/07 
PEDIDO DE INFORMAÇÃO Nº 008/07 DA BANCADA DO PMDB - que informe a esta Casa Legislativa 
qual a determinação ou Ordem de Serviço do Executivo em relação à retirada de terras dos terrenos e 
barrancos na área urbana do Município. Caso positivo, forneça cópia a esta Casa. APROVADO 16/04/07 
PEDIDO DE INFORMAÇÃO Nº 009/07 DO VEREADOR SILVIO e da VEREADORA SONIA - que informe a 
esta Casa Legislativa quais as providências que foram tomadas com relação à Indicação nº 029/07, na qual 
indica-se meios legais para a Prefeitura Municipal conceder auxílio transporte aos alunos da ETA – Escola 
Técnica Agrícola de Viamão, já que até o momento o Executivo não enviou resposta da referida indicação à 
Câmara e os pais estão na expectativa. APROVADO 16/04/07 
INDICAÇÃO Nº 071/07 DA BANCADA DO PMDB - para que estude a possibilidade de fazer a cedência do 
uso do prédio da escola Municipal Florêncio Vieira da Silva, que se encontra desativada a algum tempo, na 
localidade da Serra do Herval, à comunidade para fins de usarem em benefício da população, conforme a 
necessidade da comunidade. APROVADO 30/04/07 
INDICAÇÃO Nº 072/07 DA MESA DIRETORA - para que seja providenciado melhorias na escola D.Pedro 
II, muro de pedra na frente do prédio da escola no correr da estrada, bem como serviço de pintura no prédio 
antigo e aterro e emparelhamento aos fundos da escola para ser usada como área de lazer às crianças que 
estudam na devida escola. APROVADO 30/04/07 
REQUERIMENTO Nº 012/07 DA MESA DIRETORA - no sentido de que envie a esta Casa relatório das 
viagens executadas para fora do Município do veículo de Placa INB 8271 de propriedade da Prefeitura 
Municipal, de 1/01/2007 até a presente data, bem como planilha de controle diário de uso do veículo com 
saída, destino, quilometragem percorrida, nome do Motorista condutor, categoria de Habilitação, diárias 
pagas, caso houve pagamento, bem como relatório das atividades desenvolvidas pelo usuário do 
transporte. APROVADO 30/04/07 
INDICAÇÃO Nº 074/07 DA MESA DIRETORA – para que seja providenciado lixeiras para a escola J.J. de 
Andrade e também para as escolas Municipais que estiveram necessitando destas.  JUSTIFICATIVA: É de 
conhecimento que está havendo uma deficiência neste sentido na Escola Estadual J.J. de Andrade e sabe-
se que, se for esperar pelo estado poderá demorar muito. Não seria um grande gasto ao Município e 
amenizaria essa situação. APROVADO 07/05/07 
PEDIDO DE INFORMAÇÃO Nº 015/07 DA MESA DIRETORA -  que informe a esta Casa Legislativa  as 
datas, horário e qual o Profissional Médico e o tipo de atendimento prestado ao Sr. Tristão Lima, no Posto 
de Saúde Municipal,  bem como os laudos de atendimento baseados nos exames requisitados, todos os 
encaminhamentos hospitalares realizados pelo Posto e Secretaria Municipal de Saúde referente ao paciente 
em questão, bem como a relação de diária despendidas a servidores que porventura tenham 
acompanhado-o em remoções, informando o dia, hora, nome do servidor e o valor da diária. APROVADO 
07/05/07 
INDICAÇÃO Nº 075/07 DA BANCADA DO PMDB – INDICAM ao Executivo Municipal para que seja 
concedido abono de R$80,00 (oitenta reais) aos servidores públicos municipais, ativos, inativos e 
pensionistas, que se incorporará ao salário básico dos diferentes padrões, para todos os efeitos legais, 
independente da revisão geral anual de que trata o art. 37, inciso X, da Constituição Federal, não se 
aplicando aos agentes políticos remunerados exclusivamente por subsídio, de iniciativa do Poder 
Legislativo, enviando minuta de projeto de lei em anexo. JUSTIFICATIVA: Visto a insignificante reposição 
salarial a ser concedida aos servidores municipais através de projeto nº 021/07, considera-se justo esse 
abono, analisando o desequilíbrio do poder aquisitivo que vem ocorrendo ao longo do tempo. APROVADO 
14/05/07  
INDICAÇÃO Nº 076/07 DA BANCADA DO PMDB – para que, através da Secretaria competente 
providencie a canalização de esgoto pluvial, objeto de um bueiro na estrada geral que dá acesso da Sede 
Municipal à estrada da Produção e deságua no terreno de Maria Teresa Moreira de Abreu na Rua Visconde 
de Pelotas.  JUSTIFICATIVA: Em dias de chuva a água escorre dentro do terreno da Dona Teresa, 
passando, beirando a parede de sua casa, colocando em risco a segurança desta família. APROVADO 
14/05/07 
PEDIDO DE INFORMAÇÃO Nº 016/07 DA MESA DIRETORA – solicitam ao Executivo que envie a esta 
Casa as seguintes informações, em relação ao Projeto de Lei nº 030/06, que dispõe sobre a estrutura 
Político-Administrativa e o Regime de cargos em Comissão e Funções Gratificadas no Município de Barão 



Câmara Municipal de Barão do Triunfo 

    
         

 

Resumo/2007                                                                                                                 46 
 

 

 

 

do Triunfo: demonstrativo e/ou justificativa comprovando que a estruturação proposta no referido Projeto de 
Lei não cria e não gera aumento de despesa; caso no referido projeto o ato crie ou aumente despesas, 
enviar a esta Casa as respectivas informações obrigatórias, conforme disciplina os Art. 17 e 18 da Lei 
Complementar 101/2000. 1) Qual o valor atual dos vencimentos do CC1 e FG1 – CC2 e FG2 – CC3 e FG3 
– CC4 e FG4; 2) qual o valor dos vencimentos atuais dos Secretários Municipais. JUSTIFICATIVA: Tais 
informações são necessárias para análise do projeto acima citado e serão aguardadas para então ser 
procedida a devida votação. APROVADO 14/05/07 
PEDIDO DE INFORMAÇÃO Nº 018/07 DA MESA DIRETORA - solicitam ao Executivo que informe a esta 
Casa Legislativa: 1) como está o andamento do processo licitatório para compra de trator à Prefeitura 
Municipal, neste ano de 2007, se houve interesse de compra. Informe com documentação comprobatória 
todo o processo com cópia da planilha financeira. 2) Envie cópia da ata com a decisão da Comissão de 
Licitação em relação as vencedor do certame. Na seqüência foram aprovados por unanimidade os 
seguintes projetos de Lei. APROVADO 14/05/07 
INDICAÇÃO Nº 088/07 DA MESA DIRETORA - para que, através da Secretaria de Educação Municipal, 
seja providenciada uma forma de transportar nossos alunos da Escola J.J. de Andrade, durante os horários 
de aula, nos dias e horários conforme cópia do cronograma em anexo, até o Ginásio Municipal nos períodos 
de Educação Física.  JUSTIFICATIVA: Diante da dificuldade de conduzir os alunos a pé ao Ginásio 
Municipal em acesso às ruas pelo dispersamento e risco de acidentes, colocando os professores em um 
grande compromisso, tendo assim que assumir a responsabilidade destes riscos, solicitamos essas 
providências preocupados com as nossas crianças e adolescentes, que são um dos patrimônios maior do 
nosso Município no desenvolvimento da Educação e bem estar destes futuros pilares da estrutura do 
desenvolvimento de Barão do Triunfo. Acreditamos haver um meio e condições financeiras para dar fim a 
este problema, já que temos os devidos transportes. APROVADO 23/05/07 
INDICAÇÃO Nº 089/07 DA MESA DIRETORA - para que seja providenciada a reconstrução de um bueiro e 
melhorias na estrada que dá acesso às residências de Flávio Litz e José Gomes nas proximidades da 
Estrada da Costa da Serrinha. APROVADO 23/05/07 
INDICAÇÃO Nº 090/07 DO VEREADOR ILO e da VEREADORA SONIA - INDICAM ao Executivo Municipal 
para que seja concedido auxílio alimentação no valor de R$5,00 por dia para cada servidor público do 
município, em ativa. JUSTIFICATIVA: Visto a insignificante reposição salarial concedida aos servidores 
municipais neste ano de 2007, analisando o desequilíbrio do poder aquisitivo que vem ocorrendo ao longo 
do tempo, ressaltando-se que tal valor terá como objetivo resgatar parte da perda salarial, ampliando assim 
o poder de compra dos servidores, faz-se o pedido em tela. APROVADO 04/06/07 
INDICAÇÃO Nº 093/07 DA BANCADA DO PMDB – seja providenciado patrolamento e melhorias na 
estrada que passa pela residência do Sr. Armando Solka, seguindo a residência do Sr. Adailton Azambuja e 
José, também melhorias com construção de ponte ou bueiro na estrada que inicia próximo à residência do 
Sr. Adailton e sai próximo a Igreja da Assembléia de Deus na Água Fria. APROVADO 04/06/07 
PEDIDO DE INFORMAÇÃO Nº 021/07 DA MESA DIRETORA - solicitam ao Executivo que informe relatório 
das atividades desenvolvidas pelo Prefeito Municipal no interior do Município e fora do mesmo nas datas a 
seguir descriminadas, com cópia dos pagamentos das diárias pagas para fora do Município: 05/01/2007 - 
09/02/2007 - 22/02/2007 - 27/02/2007 - 01/03/2007 - 02/03/2007 - 09/03/2007 - 16/03/2007 - 18/04/2007 - 
20/04/2007 - 24/04/2007. APROVADO 11/06/07 
INDICAÇÃO Nº 105/07 DA VEREADORA SONIA E DO VEREADOR SILVIO - ao Executivo Municipal para 
que seja elaborado projeto de lei de implantação do Plano Diretor de nosso Município, visto que o mesmo 
consta na L.D.O 2007, item 04.06 – Secretaria da Fazenda, enviando em anexo instruções de elaboração. 
APROVADO 18/06/07 
PEDIDO DE INFORMAÇÃO Nº 022/07 DA BANCADA DO PMDB - que informe quais os motivos que está 
causando o afastamento de uma patrola do serviço, patrola esta que há várias semanas está desativada na 
região da Esquina Democrática e Produção. Se estiver em manutenção, envie cópia dos laudos técnicos 
mecânicos com diagnóstico da deficiência mecânica, bem como documentação da empresa prestadora dos 
serviços de manutenção mecânica. APROVADO 18/06/07 
INDICAÇÃO Nº 112/07 DA BANCADA DO PMDB - que seja providenciado patrolamento e 
encascalhamento nos locais necessários e limpeza nos bueiros na Linha Nova, esquina Democrática até 
Roberto Franklin (apelido Pouca Sombra), na divisa de Sertão Santana, seguindo até a bifurcação com as 
linhas Dona Amália e Dona Francisca, com melhorias nas entradas das residências. APROVADO 25/06/07 
PEDIDO DE INFORMAÇÃO Nº 023/07 DA BANCADA DO PMDB - ao Executivo que informe com 
documentação comprobatória todas as linhas de transporte escolar vencedoras das licitações deste ano de 
2007, com os seguintes documentos: Cópia de documentação do veículo identificando a linha e o veículo 
que executa o transporte, relacionando a quantidade de alunos sentados; Empresa que executa o 
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transporte; Habilitação e cursos do condutor exigidos em editais, bem como documentações pessoais e 
negativas exigidas conforme Edital. APROVADO 25/06/07 
INDICAÇÃO Nº 115/07 DOS VEREADORES ILO E BELMIRO (CHICO) – que providências sejam tomadas 
com relação as poças d’água que se encontram na Avenida Tassinari Cezari, nas imediações do SICREDI, 
dificultando o trânsito dos veículos e o desembarque dos passageiros. APROVADO 02/07/07 
REQUERIMENTO Nº 018/07 da BANCADA DO PSDB e da BNCADA DO PMDB – solicitam que esta Casa 
Legislativa, junto com o Executivo Municipal, encaminhe ao Secretário de Transporte do DAER - 
Departamento Autônomo de Estradas e Rodagem, Diretor de Operações e Concessão, Senhor Audes 
Aristidis Missio, mapas descritivos em anexo, para seccionamento de linhas de transporte coletivo 
intermunicipal, que hoje são executadas pela empresa ACV: 1) Acréscimo do itinerário saindo de Conrado, 
passando pela Linha Amália, indo ao Centro, retornando pela Linha Francisca, voltando a Conrado, 
seguindo o destino já existente, em todas as linhas da ACV. 2)7:00 H – Saída dos Pachecos, passando 
Cléu – Produção – Sede – Arroio Grande – Linha Brandão – Boqueirão – Bom Retiro – Guaíba – POA. 3) 
Dar continuidade à antiga Linha de Dobrada a Barão até o Cento no horário das 6 h. APROVADO 09/07/07 
PEDIDO DE INFORMAÇÃO Nº 024/07 DA BANCADA DO PMDB - Os Vereadores que a esta subscrevem, 
após ouvido o Plenário, solicitam ao Executivo que informe como está o andamento de agendamento das 
consultas médicas nas seguintes especialidades: gastroenterologista, Cardiologista, Neorolista, Urologista, 
Otorrino, Traumatologista, Ortopedista, Reumatologista, Oncologista, agendamentos estes feitos através da 
Central de marcação do Estado nos meses de janeiro, fevereiro, março, abril, maio e junho de 2007. 
Também solicita que informe as solicitações nestas especialidades encaminhadas pelos Médicos e 
Atendentes do Posto de Saúde que chegaram até a Secretaria de Saúde durante este período. Da mesma 
forma informe como está o andamento do consórcio de Saúde da nossa Região Carbonífera. 
JUSTIFICATIVA: Diante das reclamatórias da comunidade no sentido da falta de conseguirem suas 
consultas nas especialidades não disponíveis em nosso Município através deste Pedido, vamos fazer uma 
análise da situação atual referente aos agendamentos de consultas com especialistas nas áreas citadas e 
então, após o resultado em mãos, uscar junto ao Poder Executivo Municipal e Estadual meios de soluções 
para este problema. APROVADO 09/07/07 
PEDIDO DE INFORMAÇÃO Nº 025/07 DA BANCADA DO PMDB - Como na matéria da Prefeitura 
Municipal publicada na página 7 do Jornal “Regional de Notícias”, Edição 167, tiragem  da semana passada, 
registra que a Secretaria da Saúde está ativa em todos os programas de saúde, acessou-se a internet no 
site do FNDS e constatou-se não haver nenhum cadastro do SIS Pré-natal. Por isso, solicitam que seja 
informado quais as responsabilidades do Município quanto ao não cadastramento das gestantes e se existe 
pactuação para tal programa. Anexa-se documentos colhidos na internet. APROVADO 16/07/07 
PEDIDO DE INFORMAÇÃO Nº 027/07 DA BANCADA DO PMDB – baseados no Parecer da Assistente 
Social Letícia Rodrigues Souza – CRESS 4070, e sabedores de que houve mudanças na distribuição de 
medicamentos na Assistência Social, solicitam que o Executivo informe se está sendo feita a distribuição, de 
que forma, enviando cópia dos Memorando e Parecer Social. Referido parecer em anexo. APROVADO 
23/07/07 
PEDIDO DE INFORMAÇÃO Nº 028/07 DA BANCADA DO PMDB – informe quais os processos 
licitatatórios editados e realizados durante os meses de abril, maio, junho e julho deste ano de 2007, com 
documentos comprobatórios dos referidos processos, editais, participantes com suas propostas, relatórios 
com cópia das atas de reuniões das Comissões e notas fiscais de compra dos produtos licitados. 
APROVADO 23/07/07 
INDICAÇÃO Nº 134/07 DA BANCADA DO PSDB E DA BANCADA DO PMDB - seja providenciada a 
realização de concurso público, em caráter de urgência urgentíssima, para suprir vaga no Executivo 
Municipal, para ser disponibilizado para a Secretaria da Agricultura, uma vez solicitado pelo CODERPA em 
Ofício nº 03/07, órgão que representa todos os anseios e objetivos dos  agricultores do Município. 
Outrossim, seja estudada a possibilidade de, após abertura do concurso, realizar contratação em caráter 
emergencial para suprir vaga existente até homologação do concurso, justificando através de Parecer 
Técnico que o projeto encontra respaldo legal para contratação por tempo determinado para atender 
necessidade temporária de excepcional interesse público, sob pena de rejeição do projeto que estiver em 
desacordo com a Constituição Federal, em especial às regras estabelecidas no inciso IX do artigo 37 da 
Constituição Federal, obedecendo os princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e 
eficiência. APROVADO 03/08/07 
PEDIDO DE INFORMAÇÃO Nº 029/07 DA BANCADA DO PMDB – solicitam que o Executivo informe a 
esta Casa Legislativa se houve abordagem com veículo ou caminhões caçamba, bem como ônibus, de 
propriedade da Prefeitura Municipal pela Brigada Militar durante o mês de julho de 2007. Se houve, informe: 
Placa do veículo, caminhão ou ônibus abordado; local da abordagem; Se houve infração, informe os 
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códigos infracionários; Relate o nome do Motorista condutor, cópia da carteira de habilitação, bem como sua 
lotação na devida Secretaria. APROVADO 03/08/07 
 REQUERIMENTO Nº 021/07 DA MESA DIRETORA – ao Executivo que envie a esta Casa Legislativa 
escala com os horários de trabalho dos Motoristas de Ambulância, de janeiro até o presente momento, bem 
como a escala do pessoal da Enfermagem assinada pelo responsável da mesma, durante o mesmo 
período. APROVADO 03/08/07  
 PEDIDO DE INFORMAÇÃO Nº 030/07 DOS VERS. SILVIO E ILO – que informe a esta Casa Legislativa os 
motivos pelos quais não foram executados os serviços objeto da indicação nº 031/07, aprovada por esta 
Casa Legislativa dia 19 de março de 2007, que solicitava melhorias na estrada do Mato Bier, e      ntrando 
do Arroio Grande indo até a divisa com Sertão Santana e melhorias na estrada que dá acesso à residência 
de Marcos Michelsen e Felipe Franscoviaki. APROVADO 06/08/07 
PEDIDO DE INFORMAÇÃO Nº 032/07 DA BANCADA DO PMDB -  que envie a esta Casa Legislativa 
relatório dos veículos de marca Gol Placa ILV 0819 e Veículo Parati ICA 3828 nas viagens para fora do 
Município nos meses de junho, julho e agosto deste ano, informando o que segue:  local da viagem; 
Quilometragem percorrida, descrita a saída e chegada ao nosso Município; Motorista que conduziu o 
veículo com cópia da carteira de habilitação; Diárias ou reembolso de despesas ao Motorista; Relatório com 
descrição das atividades desenvolvidas em função do Município ou munícipes. APROVADO 06/08/07 
 REQUERIMENTO Nº 024/07 DA MESA DIRETORA - SOLICITAM que seja convocado o Senhor Prefeito 
Municipal, a Secretária Municipal de Educação e a Secretária Municipal da Fazenda para em Sessão 
Especial à prestar esclarecimentos do fato noticiado pelo Conselho do FUNDEB, conforme ofício 006/07 em 
anexo. APROVADO 13/08/07 
 REQUERIMENTO Nº 025/07 DA MESA DIRETORA - solicitam que seja enviado a esta  Casa Legislativa 
cópia dos Editais do concurso dos Motoristas de Ambulância e as devidas nomeações. APROVADO 
20/08/07 
 INDICAÇÃO Nº 154/07 DA BANCADA DO PMDB – para que seja providenciado melhorias com 
construção de uma ponte próxima à residência de Valdemar, de Daniel, de Fredo, de Sara, na localidade do 
Travessão do Mato Bier, próximo a propriedade do finado Donires Rafaelli, na estrada entrando próximo a 
casa de Sérgio Pagini. JUSTIFICATIVA: Na referida estrada onde pede-se a ponte vivem quatro famílias 
com aproximadamente doze pessoas que necessitam da estrada, bem como da ponte que dará acesso à 
três famílias que hoje vivem em situação de abandono no acesso em suas residências, já solicitado por esta 
Casa Legislativa o referido acesso há tempos atrás. APROVADO 27/08/07 
 PEDIDO DE INFORMAÇÃO Nº 033/07 DA BANCADA DO PMDB - solicitam ao Executivo que justifique a 
esta Casa Legislativa o porquê da não execução dos serviços solicitados junto ao Executivo através da 
Indicação 143/06 do Vereador Elomar e Indicação n 076/07 da Bancada do PMDB, aprovadas por esta 
Casa Legislativa, ambas pedindo providências de melhorias na rua Visconde de pelotas, canalização na 
rua, bem como soluções de melhorias com canalização no terreno da Dona Tereza Moreira de Abreu , que 
está com sua casa correndo o risco de ser alagada por bueiro que deságua em sua propriedade. 
APROVADO 27/08/07 
INDICAÇÃO Nº 155/07 DA BANCADA DO PMDB - para que seja providenciado melhorias em frente e ao 
redor do Ginásio Municipal, com uma camada de cascalho ou brita, eliminando o barro que tem ocasionado 
em dias de chuva e dificultado a conservação do prédio do Ginásio. APROVADO 03/09/07 
 INDICAÇÃO Nº 159/07 DE TODOS OS VEREADORES - para que, dentro das condições orçamentária, 
seja destinado recurso financeiro em apoio aos eventos da Semana da Pátria e Semana Farroupilha deste 
ano, como incentivo ao patriotismo e ao tradicionalismo gaúcho. APROVADO 03/09/07 
REQUERIMENTO Nº 026/07 DA BANCADA DO PMDB - no sentido de que seja enviado a esta Casa 
Legislativa relação dos programas implantados e realizados no período em que havia dois Enfermeiros no 
Município, com relatório de pactuação alcançado no ano de 2006 junto à Coordenadoria da Saúde. 
APROVADO 03/09/07      
 PEDIDO DE INFORMAÇÃO Nº 034/07 DA BANCADA DO PMDB - solicitam ao Executivo que informe a 
esta Casa relatório discriminativo dos serviços prestados às ambulâncias do Município, com notas fiscais, 
nos últimos seis meses, em manutenção, peças e equipamentos necessários.  APROVADO 03/09/07 
 PEDIDO DE INFORMAÇÃO Nº 035/07 DA BANCADA DO PMDB - que informe a esta Casa relação dos 
nomes e cargos e funções e atribuições do funcionalismo lotado nas devidas Secretarias com horário de 
trabalho, estabelecido conforme concurso público e/ou contrato emergencial. JUSTIFICATIVA: Foram 
criados vários cargos e contratações ultimamente pela Prefeitura deste Município, justifica-se a necessidade 
de uma fiscalização na ocupação destes cargos, pois tem se visto ultimamente cargos que foram criados 
para um determinado serviço havendo funcionários desviados para outras funções. APROVADO 10/09/07 
 INDICAÇÃO Nº 170/07 DE TODOS OS VEREADORES – que, dentro das condições financeiras e 
orçamentárias, estude a possibilidade de destinar verba para a festa da Padroeira do Município, N.Sra. do 
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Rosário, que será realizada dia 7 de outubro deste ano, já que a mesma consta no Calendário e Eventos do 
Município, conforme solicitado pela Paróquia em ofício em anexo. APROVADO 17/09/07 
PEDIDO DE INFORMAÇÃO Nº 036/07 DA VEREADORA SONIA E DO VEREADOR SILVIO -  solicitam ao 
Executivo o que segue: Com base na resposta do Pedido de Informação nº 012/07, assinado pelo Prefeito 
Municipal e pela Secretária de Saúde,  solicita-se a atualização realizada na farmácia do Município, já que, 
de acordo com a informação dada a esta Casa Legislativa registros não existiam porque todos os 
profissionais realizavam a dispensação dos medicamentos: a) Estoque de medicamento do dia 10/05/2007; 
b) Consumo histórico que foi o número de medicamentos dispensados de 15/5/07 até o presente momento; 
c) Quantificação dos medicamentos prescritos, porém não dispensados por qualquer razão; d) Demanda 
não atendida; e) o quantitativo de medicamentos adquiridos, com relação discriminativa dos mesmos, hoje 
em estoque; f) Qual a previsão da demanda real e o estoque para os próximos três meses. APROVADO 
17/09/07 
 PEDIDO DE INFORMAÇÃO Nº 037/07 DA BANCADA DO PMDB - solicitam ao Executivo o que 
segue:Tendo em vista o apontamento do Tribunal de Contas do Estado relativo ao excesso de horas 
extraordinárias na área da saúde, solicita-se de forma discriminativa o comparativo do gasto  anterior e 
posterior ao Memorando nº 06/07, demonstrando a economicidade pretendida e concretizada com a decisão 
da Procuradoria na troca de escala contida na resposta ao Pedido de Informação nº 012/07, com relação 
das remunerações mensais por funcionários e relação de diárias da área da saúde por funcionário. 
Aproveitamos para informar ao Executivo que esta é uma das atribuições do Legislativo: controle externo.  
APROVADO 17/09/07 
INDICAÇÃO Nº 172/07 DOS VER. CLOVES E FERNANDO - para que seja providenciado o calçamento 
nos trilho ao redor da pracinha de brinquedos, na Praça Central de nosso Município. APROVADO 24/09/07 
INDICAÇÃO  Nº 181/07 DOS VEREADORES SILVIO E CLÓVES - para que seja criado um programa de 
incentivo à construção nos terrenos centrais  do Município, com diferenciamento de taxas de IPTU aos 
terrenos desocupados. JUSTIFICATIVA: Devido ao grande número de terrenos baldio centrais, tal medida 
incentivaria o aumento progressivo da cidade. APROVADO 08/10/07 
INDICAÇÃO  Nº 182/07 DA BANCADA DO PMDB E DO PSDB - para que sejam reavaliados os horários 
de saída e chegada dos transportes escolares da escola J.J. de Andrade dos horários do dia e da noite, 
bem como da Escola D.Pedro II nos horários de funcionamento. JUSTIFICATIVA: Devido as grandes 
reclamações de pais de alunos e de alunos que estão sendo prejudicados por uma desproporcionalidade de 
horários nos transportes que não estão  a contento com a necessidade conforme os horários estabelecidos 
pela escola para ingressarem no interior das dependências da mesma, o que ocasiona aos alunos de 
perderem o transporte ou chegarem com muita antecedência, deixando os alunos dispersos até o horários 
de ingresso ao interior do prédio da escola, bem como também muitas vezes pelo atraso que dificulta aos 
educando no acompanhamento das aulas. APROVADO 08/10/07 
 INDICAÇÃO  Nº 183/07 DO VEREADOR ROMILDO E DA BANCADA DO PMDB - para que seja 
providenciada a reforma de uma ponte próxima à residência do Sr. Jauri Vieira, na região da Invernada dos 
Abreus. APROVADO 08/10/07 
PEDIDO DE INFORMAÇÃO  Nº 039/07 DE TODOS OS VEREADORES - que informe como se encontram 
atualmente as contas bancárias em relação ao FAPS - Fundo de Aposentadoria e Pensão dos Servidores: - 
nº das contas onde estão aplicados os recursos do FAPS, com os devidos extratos bancários de janeiro de 
2007 até a presente data; - relatório dos valores dos descontos dos funcionários ao FAPS de janeiro de 
2007 até a presente data; - comprovante de depósito da parte patronal e parte  do servidor junto às contas 
bancárias do FAPS de janeiro de 2007 até o presente momento. - Se há débitos ao FUNDO, informe o valor 
e os motivos do referido débito. APROVADO 08/10/07 
INDICAÇÃO Nº 187/07 DO VEREADOR ABÍLIO E DEMAIS VEREADORES - para que, através da 
Secretaria de Educação, estude a possibilidade do Município colaborar com os alunos das três escolas 
Municipais que possuem 8ª série: Marechal Deodoro, Egídio Vieira da Silva e D.Pedro II, no valor de 
aproximadamente R$ 900,00, que seria dividido entre os mesmos, como ajuda no pagamento do transporte 
da excursão, programada para o mês de dezembro, sem data oficial e local ainda não definido. Gostaria 
que a resposta fosse enviada a esta Casa o mais breve possível para que os alunos possam se organizar. 
APROVADO 15/10/07 
INDICAÇÃO Nº 189/07 DA BANCADA DO PMDB E VEREADOR ROMILDO - sejam colocados refletores 
na quadra de areia ao lado do Ginásio de Esportes Municipal, bem como seja aumentada a camada de 
areia na referida quadra e levantada a tela de proteção atrás das goleiras da quadra de areia e do campo de 
futebol ali existente. APROVADO 15/10/07 
REQUERIMENTO Nº 029/07 DA BANCADA DO PMDB - que envie a esta Casa com urgência urgentíssima 
através das Secretarias competentes relação da frota própria de veículos que hoje atendem o transporte 
escolar, com o número da Placa, Modelo, Ano e cópia do certificado de propriedade, bem como cópia da 
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ficha de manutenção dos mesmos e laudo de avaliação, e esclareça se os veículos a serem adquiridos, 
objetos do Projeto de Lei nº 042/07, que autoriza a contratar financiamento através do banco do Brasil S.A  
pretende substituir a frota Municipal que atende o transporte escolar. No caso positivo, informe qual o 
veículo que será substituído. Também informe qual a dotação e de que Secretaria será despendida a verba 
do financiamento. APROVADO15/10/07 
 REQUERIMENTO Nº 030/07 DAS BANCADAS PMDB e PSDB - que envie a esta Casa  justificativa do 
não atendimento das indicações dirigidas a Estrada do Fumo, em específico a INDICAÇÃO Nº 123/07, já 
que o trajeto encontra-se inviável para trânsito, causando grande reclamação da comunidade local. Solicita-
se atenção especial àquela região, com urgência. APROVADO 22/10/07 
REQUERIMENTO  Nº 032/07 das BANCADAS DO PMDB e do PSDB - solicitam ao Presidente desta Casa 
que forme uma Comissão de Vereadores para representar esta Casa Legislativa junto ao Departamento de 
Relações Comunitárias da Secretaria de Justiça e Segurança do Estado e agende uma reunião com o 
Tenente Coronel Floriovaldo  Nunes Diretor do D.R.C. JUSTIFICATIVA: Diante dos apelos das pessoas da 
comunidade que hoje têm se deparado com algumas questões de descontenta,mento em relação as 
abordagens freqüentes do trânsito, que seja verificada a legalidade dos atos e das condições que 
justifiquem tais ações frente a comunidade de nosso Município. APROVADO 22/10/07 
INDICAÇÃO Nº 196/07 DA BANCADA DO PMDB - que providências sejam tomadas em relação à ponte no 
Cerro dos Abreus adiante da Escola Princesa Dona Leopoldina, que está oferecendo risco do trânsito de 
caminhões e ônibus pelo excesso de peso. Também a restauração de um bueiro na estrada do passo 
Grande, próximo à residência do Sr. Jair de Abreu Gomes, na estrada que passa na residência do Sr. 
Olestes, mais conhecido por Mouso. JUSTIFICATIVA: Urgência nesses serviços, pois cruzam transportes 
escolares e demais trânsitos pesados, oferecendo risco à comunidade. APROVADO 29/10/07 
PEDIDO DE INFORMAÇÃO  Nº 040/07 DA BANCADA DO PMDB - solicitam ao Executivo que informe a 
esta Casa Legislativa qual o cargo e função da funcionária Solange de Fátima Lucas de Oliveira e a 
Secretaria que a mesma está vinculada nos seus serviços prestados ao Município. JUSTIFICATIVA: Esta 
Casa Legislativa teve resposta ao ofício nº 012/07, através da Secretaria da Saúde, datado de 15/05/2007, 
onde respondia que somente estava autorizada a entrega de medicação na Secretaria da Saúde: a 
Coordenadora da Saúde ou, na sua ausência, a Senhora Secretária de Saúde. Portanto, hoje temos relatos 
de que outras pessoas das  Secretarias da Saúde e Social estão a dispensar medicamentos nas 
dependências das Secretarias. Portanto, como justifica-se este ato que não condiz com a informação da 
Secretária a esta Casa legislativa? APROVADO 29/10/07 
 PEDIDO DE INFORMAÇÃO  Nº 041/07 DA BANCADA DO PMDB - que informe a esta Casa Legislativa 
como está o andamento dos trabalhos do profissional Técnico Agropecuário em suas funções na Secretaria 
a que está vinculado. Que informe relatório das atividades desenvolvidas desde sua ocupação no cargo 
com nome das propriedades e agricultores ou pecuaristas que foram beneficiados por esse serviço 
profissional em seu rebanho, com a quantidade de animais inseminados e os devidos resultados. 
APROVADO 29/10/07 
REQUERIMENTO Nº 034/07 DE TODOS OS VEREADORES - solicitam que o Executivo, através da 
Secretaria de Assistência Social e Secretaria da Saúde Municipal enviem relatório do que está sendo 
oferecido em termos de apoio ao paciente Kelvin Silveira. APROVADO 05/11/07 
 INDICAÇÃO Nº 205/07 DE TODOS OS VEREADORES -  seja estudada a possibilidade de colocação de 
faixas de segurança e redutores de velocidade nas imediações do Banco Sicredi, Posto Ipiranga, Prefeitura 
Municipal, imediações da Farmácia Lemen (Avenida) ou Clube Cruzeiro, em frente a Escola J.J. de 
Andrade, em frente à Igreja ou Secretaria da Saúde, próximo ao Banrisul, bem como sinalização nas demais 
ruas que estão deficientes das mesmas, com urgência. APROVADO 12/11/07 
 INDICAÇÃO Nº 206/07 DE TODOS OS VEREADORES - no sentido de que seja, através de elaboração de 
projeto de lei, transferido o evento “Campeonato Municipal de Futebol”, para o mês de dezembro em data 
variável, no Calendário de Eventos Municipais, já que o mesmo consta no mês de setembro, ficando assim 
impossibilitado de ser realizado neste ano, a pedido da Liga Desportiva Baronense, independente. 
APROVADO 12/11/07 
REQUERIMENTO  Nº 036/07 da BANCADA DO PMDB - reiteram o pedido de informação nº 037/07, 
solicitando  resposta completa, já que não foi informado o que segue: Tendo em vista o apontamento do 
Tribunal de Contas do Estado relativo ao excesso de horas extraordinárias na área da saúde, solicita-se de 
forma discriminativa o comparativo do gasto  anterior e posterior ao Memorando nº 06/07, demonstrando a 
economicidade pretendida e concretizada com a decisão da Procuradoria na troca de escala contida na 
resposta ao Pedido de Informação nº 012/07, com relação das remunerações mensais por funcionários e 
relação de diárias da área da saúde por funcionário. Aproveitamos para informar ao Executivo que esta é 
uma das atribuições do Legislativo: controle externo. APROVADO 12/11/07 
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REQUERIMENTO  Nº 037/07 DOS VEREADORES SILVIO E CLÓVES - que envie a esta Casa Legislativa  
cópia de todo o processo licitatório referente a ampliação e reforma da Escola Municipal Salzano  Vieira da 
Cunha, bem como cópia do contrato entre a Prefeitura e o vencedor do certame e seus aditivos. 
APROVADO 12/11/07 
 INDICAÇÃO Nº 207/07 DA BANCADA DO PMDB – no sentido de que dentro das condições deste Poder 
Público seja estudada a possibilidade de colocar algumas caçambadas de cascalho nas dependências do 
pátio da Igreja Batista Betel, na localidade de Linha Nova, próximo a Boca do Campo. JUSTIFICATIVA: 
Como foi feito algumas modificações e ampliações nas estruturas físicas prediais nesta Congregação, em 
movimentações de terra, formou-se barro em dia de chuva causando transtorno à comunidade, por isso 
solicita-se ao Executivo uma atenção especial.  APROVADO 19/11/07 
REQUERIMENTO Nº 038/07 DA BANCADA DO PMDB – que envie a esta Casa Legislativa  relação dos 
representantes que formam os conselhos do FAPS, ou seja, Conselho de Administração e Conselho Fiscal, 
enviando a esta Casa Legislativa todos os documentos relativos à nomeação dos representantes do FAPS, 
indicados pelo Prefeito Municipal, bem como todos os documentos relativos à indicação dos servidores, em 
especial ao que determina o disposto no Parágrafo 2º do Art. 9º da Lei nº 044/01. APROVADO 19/11/07 
REQUERIMENTO 039/07 DA BANCADA DO PMDB – que estude a possibilidade de repassar auxílio 
financeiro ao Piquete de Laçadores e Trovadores de Barão do Triunfo para o evento “Rodeio Crioulo” deste 
ano, dias 23, 24 e 25 deste mês, conforme consta no calendário de eventos do Município. APROVADO 
19/11/07 
 PEDIDO DE INFORMAÇÃO Nº 044/07 DA BANCADA DO PMDB  - solicitam ao Executivo que informe a 
esta Casa Legislativa  o que segue: Diante do Projeto de lei que dispõe sobre autorização de recurso 
financeiro a ser utilizado para o campeonato municipal de futebol, informe o regramento que disciplina os 
jogos do campeonato, seleção e forma de participação dos atletas e exigências definidas em documentação 
escrita, com cópia das atas das reuniões de decisão. Na previsão dos gastos em auxílio ao Campeonato, 
seja especificado por item em que está previsto os gastos.  APROVADO 10/12/07 
INDICAÇÃO Nº 225/07 DOS VEREADORES CLÓVES E FERNANDO – no sentido de que seja 
providenciado cercamento do lago existente na Praça Central do Município, bem como seja estudada a 
possibilidade de colocação de lixeiras seletivas na referida Praça. APROVADO 17/12/07 
 PEDIDO DE INFORMAÇÃO Nº 045/07 DA BANCADA DO PMDB  - solicitam ao Executivo que informe a 
esta Casa Legislativa  o que segue: - quais os responsáveis pelas Bancas de venda da Praça Central no dia 
da festa de natal 2007; Também informe o que segue:  os gastos com mercadorias vendidas nas bancas; - 
se houve cedência e terceirização de espaço físico na praça; - quais os lucros angariados com venda e 
terceirização de espaço. APROVADO 17/12/07 
 REQUERIMENTO Nº 043/07 DA BANCADA DO PMDB - solicitam ao Executivo Municipal que envie a esta 
Casa Legislativa cópia dos processos de licitação realizados pela Prefeitura Municipal durante este ano, ou 
designe um servidor responsável para acompanhar a avaliação do processo pelo Legislativo Municipal.   
Também foram aprovados por unanimidade os seguintes projetos, oriundos do Executivo Municipal. 
APROVADO 26/12/07 
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 TOTAL DE PROPOSIÇÕES 
 ESCRITAS E VERBAIS 

 APRESENTADAS PELOS VEREADORES 
 

ABÍLIO     TOTAL: 14 
BELMIRO    TOTAL: 16 
CLÓVES            TOTAL: 48 
ILO      TOTAL: 63 
FERNANDO   TOTAL: 26 
SILVIO     TOTAL: 28 
SONIA     TOTAL: 23 
ROMILDO        TOTAL: 13 
EM CONJUNTO:  TOTAL: 86 


