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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 
oito. 

 
 
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 essa legislatura, quatro anos junto ao 
Legislativo, agradeço a colaboração dos demais vereadores e de 

todas as pessoas que me apoiaram durante este mandato. 
 

 “Chegamos ao fim desta legislatura, com a certeza do dever cumprido. 
Atuamos com seriedade e compromisso perante nossas funções legislativas, 
tentados de uma forma ou de outra sempre atender aos anseios da 
comunidade, colocando em prioridade o desenvolvimento de nosso 
Município. Temos a certeza de que os eleitos para continuarem o nosso 
trabalho nesta Casa o farão da mesma forma, com responsabilidade, 
colocando-nos à disposição dos novos edis sempre que necessitarem, pois, 
independente de continuarmos ou não junto ao Legislativo, somos 
baronense de coração.” 

 
 
 
 
 
 
 

Elomar Rocha Kologeski 
     Presidente da Câmara Municipal 
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PRESIDENTE: ELOMAR ROCHA KOLOGESKI  
VICE-PRES.: SILVIO EGÍDIO RAPHAELLI 
1ª SECRETÁRIA: SONIA TEREZINHA STORCK GARCIA 
2º SECRETÁRIO: ILO WILDFAIER LOMBARDI 
 
 

DEMAIS VEREADORES:               
        
 
       
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  PAULO FERNANDO SOUZA   ABILIO SILVA DE SOUZA    CLÓVES LANZARINI       BELMIRO GUEDES SILVA     ROMILDO ABREU BOANOVA 

 
FUNCIONÁRIOS 

 
PAULO ROBERTO ZONATTO DE OLIVEIRA  

Assessor Jurídico 
CC – 2/1/2008 a 01/04/2008 

 
THEMIS FIGUEIREDO LEAL 

Assessora Jurídica 
CC – 07/4/2008 a 31/12/2008 

 
SOLANGE SEMENSATTO AMENGUAL 
Secretária e Tesoureira Concursada 

Atua na Câmara desde 1993 
 

CESAR CARVALHO AMBRÓSIO 
Escriturário 

Nomeado em 03/12/08 
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AÇÕES ESPECIAIS DO ANO DE 2008 
 

TÉRMINO DA AMPLIAÇÃO E REFORMA DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL 
Iniciada em 2007, a reforma e ampliação da sede do Legislativo ficou concluída em junho 
deste ano de 2008, com toda estrutura física pronta para que fluam melhor os trabalhos da 
Câmara. A primeira reunião na sede reformada foi dia  30 de junho deste mesmo ano. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Com a reforma, houve a necessidade de mobiliário, que foi adquirido para utilização nas 
dependências da Câmara. 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Prédio antes da reforma 

Plenário com 79 assentos 

 

Sala da Presidência 

Sala da Presidência Recepção Secretaria e Tesouraria 

Sala de Internet 
“camara.com” 

Gabinetes 
das 

bancadas 

Prédio reformado 
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CÂMARA  DE BARÃO DO TRIUNFO RECEBE O DIRETOR GERAL DO DAER  

 
Após várias reuniões de uma Comissão de Vereadores da Câmara 
Municipal de Barão do Triunfo, realizadas junto ao DAER e junto a 
Comissão da Malha Rodoviária na Assembléia Legislativa, a Câmara 
recebeu o Diretor do DAER em reunião, a fim de prestar informações e 
esclarecimentos sobre as ligações asfálticas que estão sendo 
cogitadas para os Municípios sem asfalto, dos quais Barão do Triunfo 
se inclui. Na oportunidade o Diretor Ricardo Guimarães deixou-nos 
esperançosos, comentando que no ano de 2009 será iniciada a obra 
asfáltica de nosso Município. A reunião ocorreu dia 22 de dezembro de 2008, nas 
dependências da Câmara, em sessão especial. 

 
 
 

Câmara realiza curso para Agentes Políticos 
 “ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA EFICIENTE” 

 
Ministrado por Dr. Edison Mello – Auditor da Corregedoria do Tribunal de 

Contas/RS – Dr. Cléber José do Nascimento - Contador e Administrador, Pós-Graduado 
em Finanças, Professor Universitário.   Técnico do Tribunal de Contas. Lotado na Ouvidoria 
e Corregedoria do TCE/RS - Técnicos da ADVENTO – Equipe de Assessoramento 
Administrativo dos Poderes Executivo e Legislativo – Dr. Silomar Garcia – Consultor 
Jurídico da UVERGS, foi realizado curso para os agentes políticos e pessoas da 
comunidade interessadas no tema, dia 31 de outubro de 2008, durante todo o dia. 
Participaram do evento políticos atuais, vereadores eleitos, Agentes Políticos da Prefeitura 
e Servidores Municipais e pessoas da comunidade interessadas nos temas, com grande 
aprendizado. 

 
 
 
 
 

 

 
 

 
 
 
COMISSÃO REPRESENTATIVA, que atuou no recesso deste ano (janeiro e fevereiro), foi assim 
composta: Mesa Diretora mais o Vereador Belmiro Guedes da Silva 
COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL: 
PRESIDENTE CLÓVES LANZARINI (PSDB); VICE-PRESIDENTE PAULO FERNANDO DE SOUZA (PP); 
RELATORA: SONIA TEREZINHA STORCK GARCIA (PMDB).  

COMISSÃO DE ORÇAMENTO, FINANÇAS E CONTROLE EXTERNO: PRESIDENTE ILO W. 

LOMBARDI (PMDB); VICE-PRESIDENTE: ABÍLIO SILVA SOUZA (PMDB); RELATOR: ROMILDO ABREU 
DA BOANOVA (PSDB).   

Líderes de Bancada – PMDB, Vereador Ilo W. Lombardi; PP, Vereador Paulo Fernando de 
Souza; PSDB, Vereador Clóves Lanzarini.  
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CONSELHO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR: Paulo Roberto Zonatto de Oliveira e Solange 
Semensatto Amengual até abril, sendo o Paulo Zonato substituído pela Assessora Themis 
Figueiredo Leal. 
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 

 
Nº 001/08 – AVALIAÇÃO DAS METAS FISCAIS 3º QUADRIMESTRE/07. Dia 18/2/08 
Nº 002/08 – Projeto de Lei nº 011, que altera a Lei nº 059/93, excluindo dela o benefício auxílio 
natalidade e funeral dos Servidores, e o Projeto de Lei nº 015/08, que dá a responsabilidade para 
o Executivo em pagar auxílio natalidade e funeral aos Servidores Públicos. Dia 7/4/08 
Nº 003/08 - Projeto de Lei nº 023/08,  que autoriza a execução de serviços de calçamento por 
terceiros e dá outras providências. Dia 19/5/08 
Nº 004/08 - AVALIAÇÃO DAS METAS FISCAIS 1º QUADRIMESTRE/08. DIA 26/05/08 
Nº 005/08 – AVALIAÇÃO DAS METAS FISCAIS 2º QUADRIMESTRE 2008. DIA 29/09/08 
Nº 006/08 – APRECIAÇÃO DO PROJETO DA LDO 2009. DIA 27/10/08, DIA 03/11/08 e DIA 
10/11/08 
Nº 007/08 – PROJETO DE ORÇAMENTO 2009. DIA 22/12/08 
 

43  ORDINÁRIAS 
03 EXTRAORDINÁRIAS 
04 ESPECIAIS 

TOTAL: 50 SESSÕES 
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OFÍCIOS 

086  ao Prefeito e a Terceiros -   044 Ofícios Legislativos – 005 
Of.Patrimônio 

 

MEMORANDOS 
277 ao Setor de Contabilidade 

                                                  

 
PORTARIAS 

 
 
 
N º 001/08 – Exonera o Assessor Paulo Roberto Zonatto de Oliveira.  Dia 1/04/08 
N º 002/08 -  Nomeia a Assessora Jurídica Themis Figueiredo Leal. Dia 07/04/08 
N º 003/08 – Nomeia Cesar Carvalho Ambrósio como Escriturário, para Estágio Probatório.  
Dia 03/12/08 
N º 004/08 – Nomeia Comissão de Avaliação de Estágio Probatório de Cesar Carvalho Ambrósio, 
aprovado em concurso público nº 01/07, para exercer o cargo de ESCRITURÁRIO, com os 
seguintes servidores efetivos do Município: Solange Semensatto Amengual – Tesoureira da 
Câmara Municipal; Cláudia Cristina Salatti Kologeski – Escriturária da Prefeitura Municipal; JOSÉ 
Carlos de Antoni Seixas – Técnico em Contabilidade da Prefeitura Municipal. Dia 03/12/08 
 
 
 

 

CONTRATOS 
 

Nº 001/08 – Conectsul Comercio e Serviços Ltda. Internet banda larga via rádio. Dia 2/01/08 até 
final de dezembro 2008 
Nº 002/08 – Maicon Leno Bonacheski – publicação das matérias da Câmara – firmado em 
01/02/08 até final do ano (11 meses) 
Nº 003/08 – YANCAEL MÓVEIS, MATERIAL E SERVIÇO LTDA, PARA A AQUISIÇÃO E 
MONTAGEM DE MOBILIÁRIO. Dia 11/06/08.  
Nº 004/08 – DESENFECSUL. Serviço de limpeza. Dia 01/07/08 até 31/12/08 – aditivado em 
30/12/08 prorrogando-o para janeiro e fevereiro/2009. 
Nº 005/08 – DELTA SOLUÇÕES EM INFORMÁTICA. Programa de Geração da Folha de 
Pagamento. Dia 01/10/08 a 31/12/2008.  
Nº 006/08 – EMPRESA ADVENTO – realização de curso na Câmara. Dia 30/10/08. 
Nº 007/08 – HÉLIO LANZARINI – CONSTRUTORA SANTA BÁRBARA. Pintura do prédio locado, 
conforme reza contrato de locação. Dia 15/12/08 
ADITIVO 001 - IGAM – aquisição de informativo de atualizações. Dia 02/01/08 a 31/12/08.  
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PARTICIPAÇÕES EM REUNIÕES, CURSOS 
E SEMINÁRIOS 

 
Elomar Kologeski TCE Consultoria Técnica e ao IGAM, 11/01/08, POA. 

Elomar Kologeski ida a São Jerônimo CNPJ – 2008 

Elomar Kologeski IX Curso Técnico para Presidentes, dias 23, 24 e 25/01/2008.  

Elomar Kologeski CEF de Sertão Santana, dia12/02/2008, entrega SISTN. 

Elomar Kologeski ida ao IGAM, dia 19/02/07 PSF, e ao TCE dia 20/02/07solicitar senha SISCOP 

Elomar Kologeski curso encerramento de mandato, dia 25/02/08, São Leopoldo, promovido TCE. 

Clóves Lanzarini Brasília, dia 4 e volta dia 7/03/2008. Participação do 258º Encontro Nacional  

Ilo W.Lombardi Brasília, dia 4 e volta dia 7/03/2008. Participação do 258º Encontro Nacional  

Elomar Kologeski Brasília, dia 4 e volta dia 7/03/2008. Participação do 258º Encontro Nacional  

Paulo Fer. Souza 
29ª Reunião Pública Ordinária do Comitê Camaquã, 30/01/08, Encruzilhada do 
Sul. 

Abílio S.Souza 
29ª Reunião Pública Ordinária do Comitê Camaquã, 30/01/08, Encruzilhada do 
Sul. 

Silvio E.Raphaelli DAER, dia 27/02/08. Assun: Rodoviária em nosso Município. 

Elomar Kologeski Audiência Com. de Econ. e Desenvolvimento, 19/03/08: nova planta da Aracruz no RS 

Elomar Kologeski TCE e ao IGAM colher parecer sobre Aditivo à CC 02/07, dia 2/04/08, POA 

Clóves Lanzarini Seminário Legislação Eleitoral, no Espaço do Vereador, dias 14 e 15/05/08, POA 

Ilo W.Lombardi Seminário Legislação Eleitoral, no Espaço do Vereador, dias 14 e 15/05/08, POA 

Paulo Fer. Souza Seminário Legislação Eleitoral, no Espaço do Vereador, dias 14 e 15/05/08, POA 

Silvio E.Raphaelli Seminário Legislação Eleitoral, no Espaço do Vereador, dias 14 e 15/05/08, POA 

Elomar Kologeski Curso Enc.de Mandato INLEGIS, dias 14, 15 e 16/05/08, POA 

Elomar Kologeski TCE levar prestação de contas 2007. 

Elomar Kologeski Curso Domar 5/07/08 Butiá 

Clóves Lanzarini Curso Domar 5/07/08 Butiá 

Elomar Kologeski Aracruz: novos investimentos no RS, promovido Assembléia Legislativa, 11/06/08 

Elomar Kologeski TCE levar prestação de contas da Gestão Fiscal 1º semestre 2008, dia 29/07/08 

Sonia S.Garcia curso de fixação de subsídios, dia 13, 14 e 15/08/08, INLEGIS 

Elomar Kologeski  TCE 22/10/08 
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Elomar Kologeski  Ministério Público 27/10/08 

Ilo Lombardi  Ministério Público 27/10/08 

Silvio Raphaelli  Ministério Público 27/10/08 

Elomar Kologeski Brasília 25 a 27/11/08 

Clóves Lanzarini Brasília 25 a 27/11/08 

Silvio Raphaelli Brasília 25 a 27/11/08 

Paulo Fer. Souza Seminário Assembléia 20/21/11/08 

Elomar Kologeski Ministério Público e TCE 28/11/08 e 2/12/08 

Elomar Kologeski  Encontro UVERGS 17 a 19/12 

Paulo Fer. Souza Encontro UVERGS 17 a 19/12 

Clóves Lanzarini Encontro UVERGS 17 a 19/12 

Elomar Kologeski Sertão Santana SISTN 
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PROJETOS D0 LEGISLATIVO 
 

 
 
 
 
 
 
 

PROJETOS DE LEI  
PROJETO DE LEI LEGISLATIVO Nº 066/08, que concede reajuste Real de remuneração aos servidores 
públicos do Legislativo do Município de Barão do Triunfo, e dá outras providências (4,57%). APROVADO 
07/04/08 
PROJETO DE LEI LEGISLATIVO Nº 067/08, que estabelece o índice para a revisão geral anual nos 
subsídios do Prefeito, Vice-Prefeito, Presidente da Câmara e Vereadores e dos Secretários Municipais 
(5,43%). APROVADO 07/04/08 
PROJETO DE LEI LEGISLATIVO NO 068/08, que dispõe sobre o subsídio dos Vereadores da Câmara 
Municipal de Barão do Triunfo para a Legislatura 2009/2012. APROVADO 08/09/08 
PROJETO DE LEI LEGISLATIVO No 069/08, que dispõe sobre a fixação do subsídio do Prefeito e do Vice-
Prefeito de Barão do Triunfo para o quatriênio de 2009/2012. APROVADO 08/09/08 
PROJETO DE LEI LEGISLATIVO No 070/08, que dispõe sobre a fixação do subsídio dos Secretários 
Municipais de Barão do Triunfo para o quatriênio de 2009/2012. APROVADO 08/09/08 
 

RESOLUÇÕES 
RESOLUÇÃO 001/08, que dispõe sobre a programação financeira e cronograma de desembolso do Poder 
Legislativo para o exercício financeiro de 2008. Data 02/01/08 
RESOLUÇÃO Nº 002/08 - Fixa horário de expediente externo da Câmara Municipal no período de recesso 

compreendido entre 6 a 16 de fevereiro de 2008 será das 14:00 às 16:00 horas, de segunda a sexta feira. 
Data 16/02/08 
RESOLUÇÃO Nº 003/08 – Altera para as 18:00 horas o horário das sessões ordinárias da Câmara 
Municipal. Data 24/03/08 
RESOLUÇÃO Nº 04/08 - Altera o horário das sessões ordinárias para as dezenove horas. Data 12/10/08 

 
DECRETOS 

DECRETO LEGISLATIVO Nº 028/08 que rejeita as contas dos administradores do Executivo Municipal de 
Barão do Triunfo referente ao exercício de 2006, administradores Sr.Odone Kloppeburg e Sra. Laureni 
Garcia Pagini, Votação 08 a 01 voto favorável. Em 28/11/2008. 
DECRETO LEGISLATIVO Nº 029/08, que rejeita as contas dos administradores do Executivo Municipal de 
Barão do Triunfo referente ao exercício de 2005, administradores Sr.Odone Kloppeburg e Sra. Laureni 
Pagini da Silva. Votação 07 a 01 voto favorável. Em 15/12/ 2008. 
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PROJETOS 
DO 

EXECUTIVO 

 
PREFEITO MUNICIPAL ODONE KLOPPEMBURG 

 
PROJETO DE LEI No 001/08, que autoriza o Poder Executivo Municipal a firmar convênio com o COREDE 
– Centro Sul (R$380,00 mensais) e dá outras providências. APROVADO 14/01/08 
PROJETO DE LEI No 002/08, que autoriza o Poder Executivo Municipal a firmar convênio com o Sindicato 
dos Trabalhadores Rurais de Barão do Triunfo (R$676,00 mensais- transporte Hemodiálise) e dá outras 
providências. APROVADO 14/01/08 
PROJETO DE LEI No 003/08, que autoriza firmar convênio com o CONSEPRO de Barão do Triunfo e dá 
outras providências, com as seguintes emendas: EMENDA 01 DO VEREADOR ABÍLIO e da VEREADORA 
SONIA: Altera o Art. 1º que passará a vigorar com a seguinte redação: Art. 1º - Fica o Poder Executivo 
autorizado a firmar convênio com o CONSEPRO local, repassando mensalmente a importância de até 
R$1.100 (hum mil e cem reais), visando custar as despesas com a locação de dois prédios, mais a 
despesa com água e luz, sendo um para a instalação da Polícia Civil e outro para o GPM 
(grupamento de Polícia Militar) de Barão do Triunfo em conjunto com o Conselho Tutelar, devendo 
este ter acesso independente, próprio, com intervenção direta ao Ministério Público junto ao 
COMDCA o não cumprimento desta independência. Aprovada por 4 a 1. Favoráveis os vereadores 
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Abílio, Clóves, Sonia e Fernando. Contrário o vereador Ilo. EMENDA 02 DO VEREADOR ABÍLIO e da 
VEREADORA SONIA: 1) O parágrafo único do Art.2º passa a vigorar como § 1º. 2) Acrescenta § 2º ao 
Art. 2º, com a seguinte redação: § 2º - Em contrapartida ao auxílio autorizado nesta lei, deverá ser 
realizado pela Brigada Militar beneficiada, trabalhos e palestras de integração, conscientização e 
esclarecimentos nas Escolas Municipais de Ensino Fundamental Completo do Município, definidos no 
Regimento Interno do Conselho. Aprovada por 4 a 1. Favoráveis os vereadores Abílio, Clóves, Sonia 
e Fernando. Contrário o vereador Ilo. EMENDA 03 DO VEREADOR ABÍLIO e da VEREADORA SONIA: 
Acrescenta § 3º ao Art. 2º, com a seguinte redação: § 3º - A valor referido no “caput” do art. 2º 
somente será pago após o CONSEPRO apresentar ao Executivo a existência de seu Regimento 
Interno, criado por Assembléia após ampla divulgação, devendo o Executivo enviar cópia ao 
Legislativo logo que o tenha recebido do referido Conselho. Aprovada por 4 a 1. Favoráveis os 
vereadores Abílio, Clóves, Sonia e Fernando. Contrário o vereador Ilo. EMENDA 04 DO VEREADOR 
ABÍLIO e da VEREADORA SONIA: Acrescenta § 4º ao Art. 2º, com a seguinte redação:§ 4º - Deverá 
ser feito prestação de Contas pelo CONSEPRO ao Executivo Municipal do histórico de que trata a 
contrapartida do convênio, a cada semestre, sujeito a suspensão do repasse e devolução ao órgão 
repassador em caso do não cumprimento do que dispõe essa lei. Aprovada por 4 a 1. Favoráveis os 
vereadores Abílio, Clóves, Sonia e Fernando. Contrário o vereador Ilo. EMENDA 05 DO VEREADOR 
ILO - Extingue Art. 2º e seu parágrafo único. 2) Enumera o Art. 3º como Art. 2º e o Art. 4º como Art. 3º 
e o Art. 5º como Art. 4º. Em votação, foi rejeitada por 5 a 01 voto Contrários os vereadores Abílio, 
Clóves, Sonia e Fernando. PROJETO DE LEI No 003/08, com as emendas, foi aprovado por 4 a 01. 
Favoráveis os vereadores Abílio, Clóves, Sonia e Fernando. Contrário o vereador Ilo. APROVADO 
22/01/08 
 PROJETO DE LEI No 004/08, que autoriza o Poder Executivo Municipal a firmar convênio com a 
Associação dos Estudantes Universitários de Barão do triunfo e dá outras providências, foi aprovado por 
unanimidade com as seguintes EMENDAS que também obtiveram aprovação unânime: EMENDA 01 DA 
VEREADORA SONIA: Altera o parágrafo único Art. 5º, que passará a vigorar com a seguinte redação: 
Parágrafo único – A Associação dos Estudantes Universitários de Barão do Triunfo fornecerá, 
semestralmente, ao município cadastro atualizado de todos os seus associados beneficiados pelo auxílio de 
que trata o Artigo 1º desta Lei, bem como no final de cada exercício deverá a Associação apresentar 
histórico das atividades realizadas em contrapartida ao referido convênio, sendo que o Executivo deverá 
encaminhar cópia de todas essas documentações ao Poder legislativo Municipal tão logo as receba da 
Associação. JUSTIFICATIVA: Sabe-se que nestes últimos anos foram realizadas várias atividades pelos 
Universitários e participantes de cursos Técnicos de Enfermagem em campanha de vacinação, sendo elas: 
Evento Ação e Cidadania, Festa da Uva, Festa do Agricultor, mapeamento para implantação do PSF; cartão 
SUS; campanha à Dengue; Festa de Natal; 2º mapeamento para PSF, que comprovam a realização da 
contrapartida. EMENDA 02 DA BANCADA DO PMDB: 1)Altera o teor da Ementa , que passará a vigorar 
com a seguinte redação: 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, Estudantes de Nível Técnico e 
Estudantes do EJA do município de Barão do Triunfo. 2) Altera a redação do Art. 1º , que passará a vigorar 
com a seguinte redação: Art. 1º - Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a firmar convênio dom a 
Associação dos Estudantes Universitários de Barão do Triunfo, sociedade sem fins lucrativos, cadastrada 
nesta Municipalidade, visando o repasse de recursos para atendimento das necessidades de transporte dos 
Estudantes Universitários, Estudantes de Nível Técnico e Estudantes do EJA do município de Barão do 
Triunfo. EMENDA 03 DA MESA DIRETORA - Altera a redação do Art. 4º, que passará a vigorar com a 
seguinte redação: Art. 4 – Os valores a serem repassados à Associação dos universitários deverão ser 
gastos exclusivamente no atendimento às necessidades de transporte dos estudantes de Barão do Triunfo, 
para respectivos estabelecimentos de Ensino Superior de que trata o “caput” do artigo anterior, e cursos 
Técnicos e EJA para as mesmas cidades. EMENDA 04 DA MESA DIRETORA - Altera a redação do Art. 5º, 
que passará a vigorar com a seguinte redação: Art. 5º - Somente serão beneficiados com o auxílio de que 
trata esta lei os integrantes da Associação e alunos de curso Técnico e EJA que residirem neste município 
e, se houver alteração de endereço, para local diverso, o mesmo cessará. APROVADO 14/01/08 
 PROJETO DE LEI No 005/08, que autoriza a contratação de pessoal (01 Arquiteto) por prazo determinado 
para atender necessidade de excepcional interesse público e dá outras providências. APROVADO 14/01/08 
PROJETO DE LEI No 006/08 (caminho da escola) COM A MENSAGEM RETITICATIVA, sendo aprovado 
por 03 a 02 votos: contrários os vereadores Abílio e Ilo e favoráveis os vereadores Clóves, Fernando e 
Sonia. APROVADO 21/01/08 
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PROJETO DE LEI No 007/08, que dispõe sobre a permissão de uso de bem imóvel público municipal (para 
Associação de Rádio Difusão de Barão do Triunfo) e dá outras providências e dá outras providências. 
APROVADO 14/01/08 
PROJETO DE LEI No 008/08, que autoriza firmar convênio com a Associação de Pais e Amigos dos 
Excepcionais (APAE) de Barão do Triunfo (repasse de verba doada pela Pompéia a APAE através do 
Fundo do COMDCA). APROVADO 22/01/08 
PROJETO DE LEI No 009/08, que autoriza proceder à contratação da equipe do PSF por prazo 
determinado para atender necessidade de melhorar a qualidade de vida e dá outras providências, com as 
EMENDAS No. 01/08 DA BANCADA DO PMDB e DO PSDB: Altera o “caput” do Art. 1º, que passará a 
vigorar com a seguinte redação:Art. 1º - Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a contratar nos termos 
do Art. 37, IX, da Constituição Federal, pelo prazo de dois (02) meses, prorrogáveis por igual período, em 
razão de excepcional interesse público, funcionários em quantidades e funções a seguir discriminadas. Em 
votação foi aprovada tendo apenas o voto contrário do Vereador Fernando. EMENDA No. 02/08 DA 
BANCADA DO PMDB e DO PSDB: Exclui o Art. 5º e renumera o Art. 6º como Art. 5º e o Art. 7º como Art. 
6º. APROVADO 10/03/08 
PROJETO DE LEI No 010/08, que cria os cargos do Município de Barão do Triunfo e dá outras 
providências, com a MENSAGEM RETIFICATIVA 01 e 02 e com a EMENDA No. 01/08 DA BANCADA DO 
PMDB e DO PSDB ao PROJETO DE LEI Nº 010/08: 1) Altera no Anexo Único, o item recrutamento, da 
Classe Odontólogo e da Classe Médico, passando a ter a seguinte redação: Recrutamento: Concurso 
Público. Foi aprovado por unanimidade. APROVADO 10/03/08 
PROJETO DE LEI No 011/08, que altera o Regime Jurídico dos Servidores, excluindo auxílio natalidade e 
auxilio funeral, com a Mensagem Retificativa e Emenda de autoria das Comissões à Mensagem 
retificativa: Acrescenta à Mensagem o seguinte: Suprime o Art. 4º do Projeto de Lei nº 011/08. 
APROVADO 07/04/08 
PROJETO DE LEI No 012/08, que altera a Lei municipal 035/05; altera a lei 137/07 e dá outras providências 
(altera a data dos seguintes eventos do calendário municipal: Rodeio Estadual e Rodeio Regional), 
APROVADO 24/03/08 
PROJETO DE LEI No 013/08, que autoriza realizar despesa que indica e dá outras providências. (Rodeio 
Estadual: até R$2.000,00). APROVADO 24/03/08 
PROJETO DE LEI Nº 014/08, que altera o anexo I da Lei 035/05 e altera a Lei 082/05 (transfere para maio 
o evento “Moto Barão”). APROVADO 28/04/08 
PROJETO DE LEI No 015/08, que passa ao Município a responsabilidade de pagamento de auxílio 
natalidade e auxilio funeral aos servidores municipais. APROVADO 07/04/08 
PROJETO DE LEI No 016/08, (revisão geral anual 5,43% aos servidores municipais) , com a Mensagem 
Retificativa e Emenda das Comissões à Mensagem Retificativa: Altera o conteúdo da ementa do Projeto 
de Lei nº 016/08, que agora terá a seguinte redação: “Estabelece o índice de reajuste para a Revisão Geral 
Anual a todos os servidores Públicos do Município de Barão do Triunfo (5,43%), bem como concede 
Reajuste real de Remuneração aos servidores do Executivo Municipal do Município de Barão do Triunfo 
(4.57%) e dá outras providências. APROVADO 07/04/08 
PROJETO DE LEI No 017/08,  (autoriza abrir crédito especial no orçamento municipal do projeto caminhos 
da escola) com a Mensagem Retificativa. APROVADO 07/04/08 
PROJETO DE LEI No 018/08, que autoriza a firmar convênio com o Estado do RS, com interveniência da 
Secretaria de Educação do Estado (PRADEM), sendo aprovado por unanimidade com a sua Mensagem 
Retificativa. APROVADO 21/04/08 
PROJETO DE LEI No 019/08, que autoriza contratação de  03 Professores Área I, 04 Professores Área II e 
01 Técnico Agropecuário. APROVADO 07/04/08 
PROJETO DE LEI No 020/08, que cria a Banda Municipal. APROVADO 14/04/08 
PROJETO DE LEI No 021/08, que autoriza despesa para o evento “Festa do Agricultor” (R$12.000,00). 
APROVADO 12/05/08 
PROJETO DE LEI Nº 022/08, que autoriza despesa para o evento “Campeonato Regional de Futebol da 
Serra do Herval” (R$1.000,00). APROVADO 05/05/08 
PROJETO DE LEI No 023/08, que autoriza a execução de serviços de calçamento por terceiros e dá outras 
providências. APROVADO 19/05/08 
PROJETO DE LEI No 024/08, que autoriza proceder a contratação de pessoal por prazo determinado para 
atender necessidade de excepcional interesse público (01 Enfermeiro). APROVADO 12/05/08 
PROJETO DE LEI No 025/08, que autoriza despesa para o evento “Moto Barão” (R$1.400,00). 
APROVADO 05/05/08 
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PROJETO DE LEI No 026/08, que autoriza modificar atribuição e competência da Secretaria da 
Administração e Trânsito e alteração de seus membros. APROVADO 02/06/08 
PROJETO DE LEI No 027/08, que autoriza contratação por prazo determinado para atender necessidade 
de excepcional interesse público (Professores). APROVADO 19/05/08 
PROJETO DE LEI No 028/08 – NÚMERO VAGO 
PROJETO DE LEI No 029/08, que autoriza realizar despesa para o Campeonato de Bocha (até R$700,00). 
APROVADO 09/06/08 
PROJETO DE LEI No 030/08, que autoriza contratação de Auxiliar de escriturário para o TRE. RETIRADO 
16/06/08 
PROJETO DE LEI No 031/08, que autoriza despesa que indica e dá outras providências (6ª Etapa 
MotoCross – até R$700,00). APROVADO 15/09/08 
PROJETO DE LEI No 032/08, que autoriza despesa que indica e dá outras providências (Semana 
Farroupilha – até R$1000,00). APROVADO 08/09/08 
PROJETO DE LEI Nº 033/08, que autoriza abrir crédito suplementar no Orçamento Municipal, com 
MENSAGEM RETITICATIVA, que também obteve aprovação unânime. APROVADO 29/09/08 
PROJETO DE LEI No 034/08, que dispõe a Lei de Diretrizes Orçamentárias para 2009, com as DECISÕES 
à MENSAGEM RETICATIVA 09/08 do Executivo Municipal e Emendas subscritas por todos os vereadores. 
APROVADO 17/11/08 
PROJETO DE LEI No 035/08, que autoriza abrir crédito suplementar no orçamento municipal – anulação de 
dotação no orçamento programa 2008 e dá outras providências, com sua MENSAGEM RETIFICATIVA 
08/08 - (R$724.000,00). APROVADO 29/09/08 
PROJETO DE LEI Nº 036/08, que autoriza firmar convênio com o Estado, por intermédio da Secretaria de 
Segurança Pública, com interveniência do Instituto Geral de Perícias para confecção de carteira de 
identidade. APROVADO 20/10/08 
PROJETO DE LEI No 037/08, que autoriza abrir Crédito Especial Suplementar no Orçamento Municipal e 
dá outras providências, com a Mensagem Retificativa do Executivo Municipal. APROVADO 17/11/08 
PROJETO DE LEI No 038/08, que altera o Anexo I da Lei Municipal 035/2005 (acrescenta Mostra de Artes 
do Calendário de Eventos) e dá outras providências. APROVADO 17/11/08 
PROJETO DE LEI N° 039/08, que cria o Conselho Gestor do Telecentro Comunitário do Município de Barão 
do Triunfo RS e dá outras providências, com a MENSAGEM RETIFICATIVA 011/08, APROVADO 08/12/08 
PROJETO DE LEI N° 040/08, que abre crédito suplementar- anulação de dotação no orçamento programa 
de 2008 do tipo alteração suplementar. APROVADO 08/12/08 
PROJETO DE LEI N° 041/08, autoriza o poder Executivo Municipal a realizar a despesa que indica (Festa 
de NATAL - até o limite máximo de R$10.0000) e dá outras providências. APROVADO 29/12/08 
PROJETO DE LEI N° 042/08, que estima a receita e fixa a despesa do município de Barão do Triunfo para 
o exercício de 2009, com as seguintes emendas:01) Altera a redação da alínea “a” do Art.5°, que passa a 
ter a seguinte redação: a) Realizar operações de crédito por antecipação de receita; 02) Altera a redação da 
alínea “b” do Art.5°, que passa ater a seguinte redação:b) Abrir créditos suplementares, até o limite de 15% 
(quinze por cento), do orçamento da despesa, nos termos do Art.7° da lei 4.320/64. APROVADO 29/12/08 

PROJETO DE LEI No 000043/08, que abre crédito suplementar- excesso de arrecadação no 
orçamento programa de 2008 do tipo alteração suplementar. APROVADO 29/12/08 
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VEREADOR  
ABÍLIO 

 
 
 
 
INDICAÇÃO Nº 029/08 DO VEREADOR ABÍLIO – seja providenciado patrolamento da estrada na Zona dos 
Pachecos, entrando próximo a casa de Julieta até a casa de Leandro, Osvaldo, Milton, Agenor, até a casa 
de Ivan, com a construção de dois bueiros, um próximo à casa de Osvaldo e outro próximo à casa de Milton, 
com urgência. APROVADO 30/03/08 
INDICAÇÃO Nº 030/08 DO VEREADOR ABÍLIO - seja providenciado patrolamento da estrada na Zona dos 
Pachecos, entrando próximo a casa de Dona Carlita, passando pela casa de Airton Azambuja, Pacheco, 
Giovane, Sibide, até a estrada do Gramal, com urgência. APROVADO 30/03/08 
 INDICAÇÃO Nº 031/08 DO VEREADOR ABÍLIO - seja providenciado patrolamento da estrada do Campo 
da Lagoa, passando pela casa de Raul, Alonso, até João Seixas (divisa com São Jerônimo) com as 
entradas para todas as residências, com urgência. APROVADO 30/03/08 
INDICAÇÃO Nº 047/08 DO VEREADOR ABÍLIO - para que seja providenciado patrolamento na estrada do 
Cerro dos Cabritos, entrada para a propriedade do falecido Zeferino, passando pela entrada da casa de 
Adão Valter, armazém de Revelino, até a divisa com São Jerônimo, com encascalhamento nas entradas 
das residências. APROVADO 28/04/08 
INDICAÇÃO Nº 048/08 DO VEREADOR ABÍLIO - para que seja providenciado patrolamento na estrada 
que entra para Adão Valter, passa perto da casa de Vilmar até a propriedade de Paulo Storck, com roçadas 
onde for necessário e o patrolamento para as casas. APROVADO 28/04/08 
INDICAÇÃO Nº 049/08 DO VEREADOR ABÍLIO para que seja estudada a possibilidade de construção de 
uma guarita de parada de ônibus na Zona dos Pachecos, na entrada para o Gramal, próximo a escola 
Marechal. APROVADO 28/04/08 
INDICAÇÃO Nº 057/08 DO VEREADOR ABÍLIO – seja providenciado o patrolamento e encascalhamento 
nos locais necessários na Estrada do Fumo, com abertura das entradas das residências e desentupimentos 
dos bueiros nos quais forem necessário tal serviço. APROVADO 12/05/08 
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INDICAÇÃO Nº 058/08 DO VEREADOR ABILIO – seja providenciado o patrolamento nas Zonas dos 
Pachecos na estrada entrando em frente à casa de João Araci, passando pela casa de Vilso Fera e José 
Sindoca. APROVADO 12/05/08 
INDICAÇÃO Nº 059/08 DO VEREADOR ABILIO – seja providenciado o patrolamento e encascalhamento 
na Zona dos Pachecos na entrada da residência de Eli Pereira. APROVADO 12/05/08 
APROVADO 19/05/08 
INDICAÇÃO Nº 065/08 DO VEREADOR ABÍLIO - seja providenciado patrolamento e retirada de um 
barranco na propriedade de Ademar de Jesus Sanguiné, na estrada da Produção, em frente ao bar do 
Cabrito, antes do Cléu. APROVADO 19/05/08 
 

 

10 INDICAÇÕES 
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VEREADOR  
CLÓVES 

 
 
 

INDICAÇÃO Nº 001/08 DO VEREADOR CLÓVES - no sentido de que seja providenciado o patrolamento, 
com encascalhamento e roçadas, em Morrinhos, desde Dorli, até a divisa com São Jerônimo. APROVADO 
03/03/08 
INDICAÇÃO Nº 005/08 DO VEREADOR CLÓVES – seja providenciado patrolamento e encascalhamento 
da estrada entrando perto da casa de Leosé, passando pela Costa da Serrinha, saindo na casa de Hélio 
Antunes, Estrada da Produção, com as entradas das residências. APROVADO 10/03/08 
 INDICAÇÃO Nº 006/08 DO VEREADOR CLÓVES – seja providenciado patrolamento e encascalhamento 
da Estrada da Data, partindo do Centro até a divisa com Arroio dos Ratos. APROVADO 10/03/08 
INDICAÇÃO Nº 007/08 DO VEREADOR CLÓVES – que seja providenciado patrolamento e roçadas saindo 
da residência de Fidelis, Arroio dos Cachorros, passando pela casa de Dino Barbieri, pela propriedade do 
falecido Mado Mariano, saindo na Estrada da Produção, em frente a residência de Note. APROVADO 
10/03/08 
INDICAÇÃO Nº 011/08 DO VEREADOR CLÓVES – seja providenciado o patrolamento da entrada 
Produção - Cerro dos Abreus, passando pela antiga residência de Fabiano, indo na estrada Geral, saindo 
na propriedade do falecido Mado Mariano. APROVADO 17/03/08 
INDICAÇÃO Nº 012/08 DO VEREADOR CLÓVES - seja providenciado recolocação da caixa d’água da 
rede que abastece o Cerro dos Abreus, pois ela caiu com os fortes temporais e os usuários estão sem água, 
com urgência. APROVADO 17/03/08 
INDICAÇÃO Nº 023/08 DO VEREADOR CLÓVES – que seja providenciado patrolamento, 
encascalhamento e roçadas entrando na Estrada dos Meneses, passando pela casa de Vilso do Geimino, 
Arroio do Rolante, saindo na Estrada Geral, com as entradas das residências. APROVADO 24/03/08 
INDICAÇÃO Nº 024/08 DO VEREADOR CLÓVES - seja providenciado patrolamento e encascalhamento 
entrando próximo à casa de Paulo do falecido Antonio, passando pela residência dos Bonilias, saindo na 
estrada geral, Boca do Campo, com roçadas, e as entradas das residências. APROVADO 24/03/08 
INDICAÇÃO Nº 032/08 DO VEREADOR CLÓVES - seja providenciado patrolamento e encascalhamento, 
entrando próximo à casa de Doraldino Lanzarini, passando pela residência de Sérgio Niquito, Jauro 
Marcuci, saindo em frente à residência de Emerson Lombardi, Estrada da Produção, com as entradas das 
residências. APROVADO 30/03/08 
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INDICAÇÃO Nº 034/08 DO VEREADOR CLÓVES - seja providenciado patrolamento da Linha Brandão. 
APROVADO 07/04/08 
PEDIDO DE INFORMAÇÃO Nº 004/08 DO VEREADOR CLÓVES - solicita ao Executivo Municipal que 
informe o que segue: Quais os procedimentos que estão sendo utilizados pela administração municipal para 
prevenção à dengue; Informe as vistorias que foram realizadas em locais propensos e o laudo da vistoria; 
Quais as providências que estão sendo tomadas quanto aos locais de água parada existente no município 
visando à prevenção à dengue. APROVADO 07/04/08 
INDICAÇÃO Nº 040/08 DO VEREADOR CLÓVES - seja providenciada a colocação de cascalho em frente 
a residência de Jair, filho do Sr.Moso, no Passo Grande. APROVADO 22/04/08 
INDICAÇÃO Nº 051/08 DO VEREADOR CLÓVES - para que seja providenciado o encascalhamento com 
aterro antes da casa de Pascoal, Costa da Serrinha, entre meio as duas pontes. APROVADO 05/05/08 
INDICAÇÃO Nº 052/08 DO VEREADOR CLÓVES - para que seja providenciado o encascalhamento nos 
locais necessários na estrada de Morrinhos, Dorli, até a divisa com São Jerônimo. APROVADO 05/05/08 
INDICAÇÃO Nº 051/08 DO VEREADOR CLÓVES - para que seja providenciado o encascalhamento com 
aterro antes da casa de Pascoal, Costa da Serrinha, entre meio as duas pontes. APROVADO 05/05/08 
INDICAÇÃO Nº 052/08 DO VEREADOR CLÓVES - para que seja providenciado o encascalhamento nos 
locais necessários na estrada de Morrinhos, Dorli, até a divisa com São Jerônimo. APROVADO 05/05/08 
INDICAÇÃO Nº 063/08 DO VEREADOR CLÓVES - seja providenciado patrolamento e encascalhamento 
desde a Ponte de Ferro, divisa com Mariana Pimentel, até a propriedade de Lody Andriotti, bem como 
encascalhamento na entrada/saída da residência de Jauri. APROVADO 19/05/08 
INDICAÇÃO Nº 064/08 DO VEREADOR CLÓVES - providenciado patrolamento e encascalhamento no 
Travessão desde a residência do Vereador Clóves Lanzarini saindo no Mato da Justa, até a casa de Vilmar 
Govoni. APROVADO 19/05/08 
INDICAÇÃO Nº 068/08 DO VEREADOR CLÓVES - que seja providenciada a construção de uma parada de 
ônibus antes da ponte do Arroio Grande, nas proximidades da entrada à estrada que dá acesso a Igreja 
Protestante. APROVADO 26/05/08 
INDICAÇÃO Nº 073/08 DO VEREADOR CLOVES - seja providenciado alargamento da estrada saindo do 
centro de Barão do triunfo à Produção, em frente à residência de Alvício Anselmo. APROVADO 02/06/08 
INDICAÇÃO Nº 074/08 DO VEREADOR CLOVES seja providenciado aumento do bueiro localizado depois 
da Associação da Linha Brandão, com colocação de mais dois canos, perto da casa de Milton Amengual. 
APROVADO 02/06/08 
INDICAÇÃO Nº 077/08 DO VEREADOR CLÓVES - seja providenciada a colocação de 2 a 3 cargas de 
cascalho antes da residência de Juarez, filho de Olavo Osielski, região dos Marques. APROVADO 09/06/08 
 INDICAÇÃO Nº 078/08 DO VEREADOR CLÓVES - seja providenciada a reconstrução de uma ponte no 
Mato Bier, antes da residência de João Luiz Lanzarini e Beto Lanzarini. APROVADO 09/06/08 
INDICAÇÃO Nº 082/08 DO VEREADOR CLÓVES - seja providenciado patrolamento na estrada do Gramal, 
divisa do Município de Barão com São Jerônimo, entrando próximo ao Cléu, indo até a residência de Evaldo 
das Kombi. APROVADO 16/06/08 
INDICAÇÃO Nº 083/08 DO VEREADOR CLÓVES - seja estudada a possibilidade de mudança da estrada 
antes da residência de Demar Menezes, para a esquerda, retirando duas curvas que dificultam o acesso 
das kombis de transporte escolar e caminhões naquela subida. APROVADO 16/06/08 
INDICAÇÃO Nº 084/08 DO VEREADOR CLÓVES - seja providenciada a reforma da ponte no Cerro dos 
Abreu, passando pela residência de Fabiano. JUSTIFICATIVA: A referida ponte está com defeito em um 
dos seus lados, cedeu a madeira e está causando abertura na parte debaixo. APROVADO 16/06/08 
INDICAÇÃO Nº 090/08 DO VEREADOR CLÓVES - no sentido de que seja estudada a possibilidade de 
implantação de uma creche municipal em Barão do Triunfo. JUSTIFICATIVA: Existem várias mães que 
trabalham e necessitam de uma creche para deixar seus filhos durante o turno de trabalho. APROVADO 
31/06/08 
INDICAÇÃO Nº 091/08 DO VEREADOR CLÓVES - no sentido de que seja providenciada a construção de 
guarita de parada de ônibus, uma em frente à propriedade do Falecido Barroso, e outra em frente à 
residência de Rosalvino, em Morrinhos. APROVADO 31/06/08 
INDICAÇÃO Nº 100/08 DO VEREADOR CLÓVES - que seja providenciada a reconstrução de um bueiro 
antes da residência de Angenor Vaz, em Morrinhos.JUSTIFICATIVA: Está sendo feito retirada de lenha de 
acácia no local e não há resistência para trânsito de caminhão de carga pesada. APROVADO 07/07/08 
INDICAÇÃO Nº 101/08 DO VEREADOR CLÓVES - seja providenciado roçadas na Estrada de Morrinhos, 
desde o Dorli até a divisa com São Jerônimo. APROVADO 07/07/08 
INDICAÇÃO Nº 106/08 DO VEREADOR CLÓVES - seja providenciado o patrolamento entrando nas 
proximidades da casa de Genuína indo até a casa de Osmar Gomes dos Santos, em Morrinhos. 
APROVADO 21/07/08 
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INDICAÇÃO Nº 107/08 DO VEREADOR CLÓVES - seja providenciada a reconstrução de um bueiro 
localizado entre a residência de Airton Lombardi e Valdir Govoni, no Mato da Justa. APROVADO 21/07/08 
 INDICAÇÃO Nº 108/08 DO VEREADOR CLÓVES - seja providenciado o patrolamento na entrada da 
residência de Antonio Ambrósio, Cerro dos Abreus. APROVADO 21/07/08 
INDICAÇÃO Nº 118/08 DO VEREADOR CLÓVES – seja providenciado patrolamento e encascalhamento, 
na estrada da Maravalha, entrando próximo à propriedade de Vitor Carlotti, passando pela casa de Zé do 
Tiro, fazendo a entrada das casas de Alberto Colovini, indo até a divisa de Cerro Grande do Sul. 
APROVADO 04/08/08 
INDICAÇÃO Nº 119/08 DO VEREADOR CLÓVES - seja providenciado patrolamento e encascalhamento da 
estrada entrando após à residência de Názio, Cerro dos Abreu, indo até à propriedade do falecido Jardelino 
Moreira, com retirada de barranco para manobra de caminhão em frente à referida propriedade. 
APROVADO 04/08/08 
INDICAÇÃO Nº 122/08 DO VEREADOR CLÓVES - no sentido de que  seja providenciado o patrolamento 
em Morrinhos, entrando na propriedade do falecido Barrosinho, passando na propriedade de Paulinho 
Oscheski, Heron, saindo na Produção, com as entradas das residências. APROVADO 11/08/08 
INDICAÇÃO Nº 123/08 DO VEREADOR CLÓVES - que  seja providenciado o patrolamento em Morrinhos, 
entrando em frente à propriedade de Vilso Gordo, passando pela residência e Miro Custódio, Chiquinho, 
com as entradas das residências. APROVADO 11/08/08 
PEDIDO DE INFORMAÇÃO Nº 029/08 DO VEREADOR CLÓVES - que informe a esta Casa Legislativa o 
motivo pelo qual não havia Motorista para transportar os pacientes vítimas do acidente ocorrido na sexta-
feira passada em nosso Município, informando quem era o Motorista de plantão naquela ocasião. 
APROVADO 25/08/08 
PEDIDO DE INFORMAÇÃO Nº 030/08 DO VEREADOR CLÓVES - solicita que o Executivo informe o 
motivo pelo qual não foi ainda providenciada a construção de uma área na Escola D.Pedro II, conforme 
acordo entre os pais e Direção em reunião, solicitando que, se for por falta de verba, o Executivo tome as 
devidas providência e construa a obra o mais breve possível. JUSTIFICATIVA: Os ônibus escolares chegam 
em torno das sete horas e quinze minutos, os portões se encontram chaveados e os alunos ficam 
aguardando a abertura da escola na rua e acabam se molhando em dias de chuva. APROVADO 25/08/08 
PEDIDO DE INFORMAÇÃO Nº 031/08 DO VEREADOR CLÓVES - que o Executivo informe o motivo pelo 
qual não foi ainda reformada a ponte localizada no Cerro dos Abreus, próximo ao poço artesiano. 
APROVADO 01/09/08 
INDICAÇÃO Nº 131/08 DO VEREADOR CLÓVES - seja providenciado o patrolamento da Linha dos 
Pizzios, com encascalhamento e as entradas das residências e abertura necessária nos bueiros existentes, 
perto da casa de Zefir. APROVADO 01/09/08 
INDICAÇÃO Nº 138/08 DO VEREADOR CLÓVES - seja colocado cascalho nos borrachudos existentes na 
Linha dos Pizios, entrando na estrada da Produção, antes da residência de Sérgio Pizio. APROVADO 
15/09/08 
INDICAÇÃO Nº 139/08 DO VEREADOR CLÓVES - no sentido de que seja providenciado aterro nas duas 
cabeceiras de bueiro em Morrinhos, antes da casa de João, filho do falecido Norberto. APROVADO 
15/09/08 
INDICAÇÃO Nº 143/08 DO VEREADOR CLÓVES - no sentido de que seja providenciado encascalhamento 
na estrada que entra na residência da Dona Conceição, Dair, Alemãozinho, Dona Nora, Joãozinho, com a 
retirada de uma pedra no Cerro dos Abreu. JUSTIFICATIVA: Todas essas pessoas estão sem entrada de 
carro e caminhão, só com bicicleta. APROVADO 22/09/08 
INDICAÇÃO Nº 144/08 DO VEREADOR CLÓVES - no sentido de que seja providenciada a troca das 
lâmpadas que estão queimadas na rua Visconde de Pelotas e as demais lâmpadas que estão queimadas 
nas ruas do perímetro urbano. APROVADO 22/09/08 
INDICAÇÃO Nº 155/08 DO VREADOR CLÓVES -  seja providenciado reforma nos trilhos da ponte do 
Arroio Rolante, antes da residência de Favorino Moreira, depois da residência de Vitório Moreira. 
APROVADO 10/11/08 
INDICAÇÃO N° 158/08 DO VREADOR CLÓVES - seja providenciado reconstrução da ponte na Serrinha, 
antes da residência do falecido Apolinário Moreira e de Flávio Litz. APROVADO 10/11/08 
INDICAÇÃO N° 163/08 DO VEREADOR CLÓVES - no sentido de que seja providenciada a colocação de 
um bueiro seco na Estrada da produção, depois da entrada dos Abreus, entrando próximo a residência de 
Belmiro Machado de Lima e Celso Colovini. APROVADO 01/12/08 
 INDICAÇÃO N° 164/08 DO VEREADOR CLÓVES - seja providenciado o patrolamento da Produção, 
desde Dorli, Morrinhos, até a divisa com São Jerônimo. APROVADO 01/12/08 
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INDICAÇÃO N° 165/08 DO VEREADOR CLÓVES - no sentido de que seja providenciado construção de 
um bueiro seco, depois da residência de Luiz Lanzarini Abreu, Costa da Serrinha, Travessão passando pela 
casa de Leosé, saindo perto da casa de Hélio Antunes. APROVADO 08/12/08 
INDICAÇÃO N° 166/08 DO VEREADOR CLÓVES- no sentido de que seja providenciado patrolamento e 
encascalhamento entrando na estrada da Zona dos Menezes, Estrada Geral, cerro dos Abreus, indo até a 
residência de Daniel Menezes. APROVADO 08/12/08 
INDICAÇÃO N° 171/08 DO VEREADOR CLÓVES- no sentido de que seja providenciado  Patrolamento da 
entrada da residência de Osmar Custódio de Souza, com abertura e encascalhamento numa lombada lá  
existente. APROVADO 15/12/08 
INDICAÇÃO N° 172/08 DO VEREADOR CLÓVES- no sentido de que seja providenciada a reconstrução 
duma ponte com alevante do aterro, na Costa da Serrinha, antes da entrada de Casemiro Lanzarini. 
APROVADO 22/12/08 
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VEREADOR  
BELMIRO (CHICO) 

 

 
 
 
INDICAÇÃO Nº 013/08 DO VEREADOR BELMIRO (CHICO) - seja providenciado patrolamento da Linha 
dos Ambos, saindo da Linha Dona Amália, entrando perto do armazém de Alemão Ambos, passando pela 
casa de Cassemiro Ambos, pelo galpão de Juca Mioli, Estrada do Fumo, entrando pelo Travessão, 
passando pela casa de Delto Guedes, pela casa de Antonio Gelinski, Amaro Machado, Linha Nova. 
APROVADO 17/03/08 
INDICAÇÃO Nº 025/08 DO VEREADOR BELMIRO (CHICO), solicitando que seja providenciada a 
colocação de dois quebra-molas, um em frente ao Banco Sicredi e outro em frente ao colégio J.J. de 
Andrade, porque nestes locais as pessoas estão correndo risco de acidentes, foi rejeitada por 4 a 5 votos 
contrários dos Vereadores Fernando, Silvio, Ilo, Sonia e Elomar. REJEITADA 24/03/08 
INDICAÇÃO Nº 041/08 DO VEREADOR BELMIRO - seja providenciado o patrolamento da Linha Fernando 
Abbot, entrando próximo ao Armazém de Raul Souza e Silva, passando pela casa de Gelso Gelinski, 
Antônio Ambos, pela casa de Amando, fazendo as entradas, Jorge Ladvig, saindo pela Linha Fernando 
Abot, fazendo as entradas da direita, Bejamim Budelon, fazendo a entrada de Cláudio Ila, Roberto 
Wandaime, Hélio Bielaski, voltando pela Linha Capitão Garcia, passando pela casa de Belmiro Bielaski, 
passo do Bochincho, até o Mercado Tejada. APROVADO 22/04/08 
INDICAÇÃO Nº 055/08 DO VEREADOR BELMIRO (CHICO) – para que seja providenciado patrolamento 
do travessão Mato Bier saindo da Linha Alfredo Silveira, desde a casa de Marcos Mucker, passando pela 
casa de Adelso Guedes, pela casa de Ilo Marcuci, fazendo a entrada da casa de Cláudio Vaz, passando 
pela casa de Valdemar Bednarek, passando pela casa de Jurema Barbieri até Ormírio Spott, divisa Sertão 
Santana. APROVADO 12/05/08 
INDICAÇÃO Nº 085/08 DO VEREADOR BELMIRO - seja providenciado o patrolamento da Linha Dona 
Francisca, saindo da Corsan, passando pelo Armazém de Raul Souza e Silva, entrando pela Linha 
Fernando Abot, passando pela casa de Jerso Gelinski, Antonio Kologeski, até Jorge Ladvig, seguindo pela 
Linha Nova, passando pela Certaja, Milto Bielaski, fazendo a entrada da casa de Jorge Gimenis, passando 
pela casa de Arnaldo Gimenis, Boca do Campo, Zona dos Marques, Doníres até a Esquina Democrática, 
Produção. APROVADO 23/06/08 
INDICAÇÃO Nº 136/08 DO VEREADOR BELMIRO – no sentido de que seja feito repasse de verbas para o 
Hospital de São Jerônimo, para atendimento de nossa comunidade, a pedido da Irmã Ilsa. APROVADO 
15/09/08 
 

06 INDICAÇÕES 
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VEREADOR  
ILO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
INDICAÇÃO Nº 002/08 DO VEREADOR ILO - seja providenciado o patrolamento, com encascalhamento 
nos locais necessários na Estrada do Fumo com reconstrução de um bueiro localizado nas proximidades da 
casa de José Mioli. APROVADO 03/03/08 
INDICAÇÃO Nº 003/08 DO VEREADOR ILO - seja providenciado melhorias com encascalhamento e 
entupimento de buracos na Estrada dos Ambos, saindo da Linha Amália, passando pela residência de 
Cassemiro Ambos, Luiz Ambos, Nércio Ambos, até a Estrada do Fumo. APROVADO 03/03/08 
 INDICAÇÃO Nº 004/08 DO VEREADOR ILO - seja providenciado patrolamento da estrada que sai da 
Produção, em Varzinha, passando pela casa de Pautilha, Geimino Teixeira, Paulinho, até a residência de 
Altair, com reconstrução de um bueiro localizado nas proximidades da residência de Elias. APROVADO 
03/03/08 
INDICAÇÃO Nº 009/08 DO VEREADOR ILO – seja providenciado o patrolamento e roçadas nos locais 
necessários da estrada que sai da Linha Amália, passando pela casa de Milton Marcuci, Pompílio, Alcina 
até estrada do Fumo. APROVADO 10/03/08 
 INDICAÇÃO Nº 010/08 DO VEREADOR ILO – seja providenciado o patrolamento e encascalhamento com 
roçadas nos locais necessários no Travessão que sai da Estrada do Fumo, passando pela casa de Delto, 
Alexandre Gelinski, Antonio Gelinski, Kico, até a Linha Nova, nas proximidades da propriedade de Amarim. 
APROVADO 10/03/08 
INDICAÇÃO Nº 018/08 DO VEREADOR ILO - no sentido de que seja providenciado o patrolamento e 
melhorias com roçadas na Estrada dos Pizzios com as entradas das residências. APROVADO 17/03/08 
INDICAÇÃO Nº 019/08 DO VEREADOR ILO - seja providenciado o patrolamento e abertura na estrada que 
sai da Produção, nas proximidades de Ari, passando pela propriedade de Genor Mário Minto até as 
proximidades da residência de Alvício. APROVADO 17/03/08 
INDICAÇÃO Nº 026/08 DO VEREADOR ILO - seja providenciado melhorias com cascalho no travessão 
que sai da Produção, em Varzinha, pelo Campo do Rodeio, João Stracioni, Nelso Pereira até a Boca do 
Campo. APROVADO 24/03/08 
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INDICAÇÃO Nº 037/08 DO VEREADOR ILO - seja providenciado melhorias com abertura, cascalho e 
roçadas na estrada que sai da Linha Nova, nas proximidades de Arnaldo Gimenis, passando pela residência 
de Hélio, Nelso Garcia, retornando na mesma, nas proximidades de Milto Bielaski. APROVADO 07/04/08 
APROVADO 14/04/08 
INDICAÇÃO Nº 038/08 DO VEREADOR ILO – seja providenciado patrolamento e encascalhamento nos 
locais necessários na Estrada dos Marques, saindo da Produção, nas proximidades da casa de Valdemar 
Marques, passando pela residência de Odélio, Albino, até a Linha Nova. APROVADO 14/04/08 
INDICAÇÃO Nº 039/08 DO VEREADOR ILO – seja providenciado patrolamento e encascalhamento nos 
locais necessários na Zona dos Marques, saindo das proximidades da casa de Odélio, passando pela 
residência de Juarez, até a casa de Valdemar Lanzarini. APROVADO 14/04/08 
INDICAÇÃO Nº 044/08 DO VEREADOR ILO - para que seja providenciado o patrolamento e abertura na 
estrada que sai da Produção em Morrinhos, passando pela casa de Genuína, Olavo, Osmar, propriedade do 
falecido Jorge Olício, retornando na mesma em Morrinhos. APROVADO 22/04/08 
INDICAÇÃO Nº 045/08 DO VEREADOR ILO - para que seja providenciada a construção de duas guaritas 
de parada de ônibus, em Morrinhos, uma na entrada da residência de Genuína – Olavo, e outra na entrada 
das residências de Miro Custódio de Souza, do falecido Jorge Olício. APROVADO 22/04/08 
INDICAÇÃO Nº 046/08 DO VEREADOR ILO - para que seja providenciado encascalhamento na estrada 
dos Govoni, saindo de Hélio Semensatto até a estrada da Produção nas proximidades da Escola D.Pedro II. 
APROVADO 28/04/08 
INDICAÇÃO Nº 050/08 DO VEREADOR ILO - para que seja providenciado o patrolamento na estrada que 
sai da Produção, nas proximidades de Valdemar Marques, passando pela casa de Carlinha, Breu, até a 
estrada geral do Cerro dos Abreus, com entrada das residências e abertura de uma entrada para tirar lenha 
e casca de um mato de acácia da propriedade de Jacó. APROVADO 28/04/08 
REQUERIMENTO 010/08 DO VEREADOR ILO - solicita ao Executivo Municipal no sentido de que envie a 
esta Casa Legislativa razão contábil das diárias do Prefeito Municipal a partir de janeiro de 2005 até a 
presente data, com descritivo das viagens e local de destino. APROVADO 28/04/08 
INDICAÇÃO Nº 060/08 DO VEREADOR ILO – seja providenciado o patrolamento e encascalhamento nos 
locais necessários na Estrada do Fumo, com abertura das entradas das residências e desentupimentos dos 
bueiros nos quais forem necessário tal serviço. APROVADO 12/05/08 
INDICAÇÃO Nº 061/08 DO VEREADOR ILO – seja providenciado o patrolamento com melhorias, 
encascalhamento e roçadas na estrada dos Ambos, saindo da Linha Amália, passando pela casa de 
Casemiro Ambos, Luiz Ambos, Nércio Ambos, até a propriedade de José Mioli e outro ramal passando pela 
casa de Miguel, Derleni, José Carlos, até a Estrada do Fumo. APROVADO 12/05/08 
INDICAÇÃO Nº 062/08 DO VEREADOR ILO – seja providenciado melhorias com roçadas e cascalho na 
estrada que sai da Estrada do Fumo passando pela casa de Delto, Alexandre, Antônio Gelisnki, Kiko, até a 
Linha Nova. APROVADO 12/05/08 
INDICAÇÃO Nº 066/08 DO VEREADOR ILO - seja providenciado patrolamento na estrada que sai da Linha 
Amália, passando pela casa de Milto Marcuci, Pompílio, Pautilia, até a estrada da Produção, com as 
entradas das residências. APROVADO 19/05/08 
INDICAÇÃO Nº 067/08 DO VEREADOR ILO - seja providenciado patrolamento e roçadas e melhorias na 
estrada que sai da Linha Nova, nas proximidades da casa de Olavo passando pela casa de Jorge Mileski, 
Beto, Pedro Mileski, Otávio, retornando na mesma, nas proximidades de Palmiro. APROVADO 19/05/08 
INDICAÇÃO Nº 080/08 DO VEREADOR LO - seja providenciado patrolamento, encascalhamento e roçadas 
nos locais necessários da Linha Nova, saindo da CERTAJA, Boca do Campo, até a Esquina Democrática. 
APROVADO 09/06/08 
INDICAÇÃO Nº 081/08 DO VEREADOR ILO - seja providenciado melhorias, encascalhamento e roçadas 
na estrada que sai de Hélio, passando pela residência de João, Amadeu, Malvino, Francisco, até a 
residência de Nelso Lemes. APROVADO 09/06/08 
INDICAÇÃO Nº 086/08 DO VEREADOR ILO - seja providenciando reconstrução de um bueiro localizado na 
estrada da Serrinha, nas proximidades da residência de Vitorino. APROVADO 23/06/08 
INDICAÇÃO Nº 087/08 DO VEREADOR ILO - seja providenciada a construção de uma quadra de esportes 
na Escola D. Pedro II. APROVADO 23/06/08 
INDICAÇÃO Nº 095/08 DO VEREADOR ILO - seja providenciado melhorias com roçadas, abertura e 
cascalho na Travessa que sai da Estrada do Fumo até a Linha Nova, passando pela residência de Aldoir 
Gelisnki, Alexandre Gelisnki, Kico e mais as entradas da residências. APROVADO 31/06/08 
INDICAÇÃO Nº 096/08DO VEREADOR ILO - seja providenciado melhorias com roçadas na estrada dos 
Bonilhas, saindo da Produção, passando pela residência de Demar Lanzarini, Ivo, Ademir Gelinski, Nelso 
Pereira até a Boca do Campo. APROVADO 31/06/08 
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INDICAÇÃO  Nº 104/08 do VEREADOR ILO - reconstrução de uma guarita de parada de ônibus nas 
proximidades da residência de Alvício e Noé. APROVADO 14/07/08 
INDICAÇÃO Nº 105/08 DO VEREADOR ILO - solicita que seja providenciada a construção de um bueiro 
seco em frente à residência de Delto Guedes. APROVADO 14/07/08 
PEDIDO DE INFORMAÇÃO Nº 023/08 DO VEREADOR ILO - solicita ao Executivo Municipal que informe a 
esta Casa: Gastos da Prefeitura com transporte terceirizado, feito de 1º de janeiro de 2005 até 30 de 
dezembro de 2005 na Secretaria de Saúde, informando os contratos de prestação de serviço das empresas 
de transporte que prestam o serviço, com relatório das viagens. APROVADO 21/07/08 
PEDIDO DE INFORMAÇÃO Nº 024/08 DO VEREADOR ILO - solicita ao Executivo Municipal que informe a 
esta Casa:  Relatório das diárias do Prefeito Municipal, de 28/04/2008 até o momento. 
INDICAÇÃO Nº 114/08 DO VEREADOR ILO - seja providenciado o patrolamento e encascalhamento com 
melhorias e roçadas na estrada da Linha dos Pizzios até a estrada da Produção, com a entrada da casa de 
Olavo Guedes. APROVADO 28/07/08 
INDICAÇÃO Nº 145/08 DO VEREADOR ILO - no sentido de que seja providenciada a construção de um 
bueiro nas proximidades da residência de Aldoir. APROVADO 22/09/08 
 INDICAÇÃO Nº 146/08 DO VEREADOR ILO - no sentido de que seja providenciado o entupimento de um 
valo na estrada do Faxinal, nas proximidades da residência de Lody. APROVADO 22/09/08 
PEDIDO DE INFORMAÇÃO Nº 041/08 DO VEREADOR ILO - ao Executivo que envie a esta Casa Legislativa 
cópia dos relatórios das vistorias do município e dos órgãos competentes pelo trânsito realizadas no ônibus de 
placa IFC 6481 de propriedade da Prefeitura Municipal, bem como das reformas e manutenção mecânicas 
durante o período de janeiro de 2008 até o presente momento. 
INDICAÇÃO Nº 150/08 DO VEREADOR ILO - sentido de que seja providenciado encascalhamento nos 
locais necessários na estrada que sai da Produção, saindo da residência de Noti, passando pelo Passo 
Grande, Butiazeiro, Santa Rosa de Lima, Almedurino, até a Esquina Democrática. APROVADO 12/10/08 
INDICAÇÃO Nº 151/08 DO VEREADOR ILO - no sentido de que seja providenciado melhorias com 
cascalho e reconstrução dos bueiros na estrada do Fumo saindo da Produção até a Certaja. APROVADO 
12/10/08 
PEDIDO DE INFORMAÇÃO Nº 041/08 DO VEREADOR ILO -  solicita ao Executivo que envie a esta Casa 
Legislativa cópia dos relatórios das vistorias do município e dos órgãos competentes pelo trânsito realizadas 
no ônibus de placa IFC 6481 de propriedade da Prefeitura Municipal, bem como das reformas e 
manutenção mecânicas durante o período de janeiro de 2008 até o presente momento. Seja enviado ofício 
ao Executivo, Secretaria de Educação para que sejam tomadas as devidas providências em cinco dias, no 
máximo, caso contrário, fica sujeito à interdição do referido itinerário escolar pelo veículo acima citado. 
APROVADO 12/10/08 
INDICAÇÃO Nº 152/08 DO VEREADOR ILO – seja providenciado encascalhamento nos locais necessários 
na estrada dos Govoni, saindo da Linha Amália até a Escola D.Pedro II. APROVADO 27/10/08 
INDICAÇÃO Nº 153/08 DO VEREADOR ILO – seja providenciado encascalhamento na estrada que sai da 
ponte perto da casa de Leosé, passando pela residência de Paulo Juarez Lanzarini, André Lombardi, até a 
residência de Dido Lombardi. APROVADO 27/10/08 
INDICAÇÃO Nº 154/08 DO VEREADOR ILO – no sentido de que seja providenciado melhorias com 
encascalhamento dos buracos existentes na estrada da Produção, saindo de Dorli, Varzinha, até a Esquina 
Democrática. APROVADO 27/10/08 
INDICAÇÃO Nº 156/08 DO VEREADOR ILO -  seja providenciada a construção de um bueiro seco na 
estrada da Produção, Varzinha, que dará acesso à residência de Omero Colovini – Zeferino – Escola  Rui 
Ramos. APROVADO 10/11/08 
INDICAÇÃO Nº 157/08 DO VEREADOR ILO - seja providenciado melhorias na estrada que sai da Estrada 
dos Bonílias, passando pela propriedade de Paulo Cezar Lombardi até a Estrada dos Marques. 
JUSTIFICATIVA: Este proprietário tem uma propriedade nesta localidade, já tem residência com energia 
elétrica, produz mais de quinhentas arroubas de fumo e aproximadamente quatrocentos e cinqüenta sacos 
de arroz e não tem condições de transportar seus produtos. APROVADO 10/11/08 
INDICAÇÃO N° 160/08 DO VREADOR ILO - no sentido de que seja providenciado reconstrução de dois 
bueiros localizados na estrada que sai da Produção até a ponte dos Abreu, um próximo a residência de Eié 
e outro próximo à residência de Clori. APROVADO 24/11/08 
INDICAÇÃO N° 161/08 DO VEREADOR ILO - seja providenciado patrolamento e roçadas na estrada que 
sai da Produção, em Morrinhos, passando pela residência de Leopoldo, Vêncio, até a residência de 
Aristides. APROVADO 24/11/08 
INDICAÇÃO N° 167/08 DO VEREADOR ILO- no sentido de que seja providenciado melhorias, com 
cascalho, nas estradas dos Ambos, nas proximidades de Cassemiro Ambos, Luiz Ambos, retornando nas 
proximidades de Miguel, Derlene, Zézo, até a Estrada do Fumo. APROVADO 08/12/08 
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INDICAÇÃO N° 168/08 DO VEREADOR ILO- no sentido de que seja providenciado patrolamento da 
estrada e cascalho nos lugares necessários, da Produção, nas proximidades de Belmiro Marcuci, Claudião, 
Nilda Lombardi, Lauro Marcuci, retornando na estrada da Produção nas proximidades da residência de 
Emersom Lombardi. APROVADO 08/12/08 
INDICAÇÃO N° 169/08 DO VEREADOR ILO- no sentido de que seja providenciado reconstrução de um 
bueiro localizado na Estrada da Linha Nova, nas proximidades da Igreja Santo Eduardo. APROVADO 
14/12/08 
INDICAÇÃO N° 170/08 DO VEREADOR ILO- no sentido de que seja providenciado Patrolamento e 
melhoria com cascalho na estrada que sai do centro do Município, passando pela residência de Valdir 
Guedes, Rui Spotti, Felipe Franscoviak, até a Estrada do Arroio Grande. APROVADO 14/12/08 
INDICAÇÃO Nº 117/08 DO VEREADOR ILO – seja providenciado patrolamento e encascalhamento, 
entupimento dos buracos existentes na estrada que sai da Estrada do Fumo, passando pela residência de 
Luiz Ambos, Alemão Ambos, Cassemiro Ambos, até a estrada da Linha Amália. APROVADO 04/08/08 
INDICAÇÃO Nº 128/08 DO VEREADOR ILO - no sentido de que seja providenciado, através da Secretaria 
de Agricultura, três horas de gradeado de trator com arado, para o produtor Airton Mileski, em Boca do 
Campo. JUSTIFICATIVA: Somos sabedores que nosso Município tem três tratores e que são destinados 
para a agricultura e não para fazer roçadas e espalhação de cascalho. Também foi colocada em discussão 
o Convite do CTG Laçadores e Trovadores para realização de sessão solene em homenagem a semana 
farroupilha, 20 de setembro, 11:00 horas. Informados de que existem várias restrições quanto a seguirmos o 
mesmo roteiro das sessões solenes já realizadas nesse mesmo sentido, devido a legislação eleitoral, por 
cautela, decidiram não realizar essa solenidade neste ano em especial, colocando esta Casa Legislativa a 
disposição do CTG no que for necessário. APROVADO 18/08/08 
INDICAÇÃO Nº 132/08 DO VEREADOR ILO – seja providenciado o patrolamento com abertura nos lugares 
necessários, reconstrução dos bueiros existentes, na Estrada do Fumo, que vai da Produção até a 
CERTAJA. APROVADO 01/09/08 
INDICAÇÃO Nº 133/08 DO VEREADOR ILO – no sentido de que seja providenciado o patrolamento com 
melhorias com cascalho na estrada que sai da Estrada do Fumo, passando pela residência de Zico, 
Derlene, Olmiro Govoni, Milto Marcuci até a Linha Amália. APROVADO 01/09/08 
INDICAÇÃO Nº 140/08 DO VEREADOR ILO - no sentido de que seja providenciado patrolamento com 
encascalhamento na estrada que sai da Produção, em Morrinhos, passando pela residência de Olavo, 
Genuína, até a residência de Osmar. APROVADO 15/09/08 
 
 

49 INDICAÇÕES 
01  REQUERIMENTOS 

04 PEDIDO DE INFORMAÇÕES 
 

 
 
 
 



Câmara Municipal de Barão do Triunfo 

    
         

 

Resumo/2008                                                                                                        27 
 

 

 

 

VEREADOR  
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INDICAÇÃO Nº 021/08 DO VEREADOR FERNANDO - no sentido de que seja providenciada a restauração 
da pracinha infantil localizada na Praça Central do Município e colocação de mais opções de brinquedos. 
APROVADO 17/03/08 
INDICAÇÃO Nº 022/08 DO VEREADOR FERNANDO - através da Secretaria de Obras, seja providenciada 
a reforma de duas pontes na Zona dos Pachecos, uma perto da casa de Telmo Bonilha e outra antes da 
casa de Adão Antonio da Silva, bem como a colocação de canos em dois bueiros nesta mesma estrada, 
que sai na água Fria. APROVADO 17/03/08 
INDICAÇÃO Nº 042/08 DO VEREADOR FERNANDO - ao Executivo Municipal e Secretaria de Obras para 
que seja construída uma parada de ônibus em frente ao armazém do Tide (Darlan) entrada dos Cantilhos, 
Zona dos Pachecos. APROVADO 22/04/08 
INDICAÇÃO Nº 043/08 DO VEREADOR FERNANDO - ao Executivo Municipal e Secretaria de Obras para 
que sejam colocadas três caçambadas de cascalho em frente à residência de Bráulio Felício Souza, Zona 
dos Pachecos, para fazer aterro nas estufas. APROVADO 22/04/08 
INDICAÇÃO Nº 053/08 DO VEREADOR FERNANDO - para que seja providenciado roçadas desde o 
centro do Município, passando pela Estrada da Produção, Água fria, até a Zona dos Pachecos. 
APROVADO 05/05/08 
INDICAÇÃO Nº 054/08 DO VEREADOR FERNANDO - para que seja providenciado restauração de um 
bueiro na Zona dos Pachecos, em frente a casa de Artur Nascimento e de Dorvili, com troca de canos para 
maior. APROVADO 05/05/08 
INDICAÇÃO Nº 097/08DO VEREADOR FERNANDO - seja providenciado reforma com urgência de uma 
ponte perto da residência de Adão Antonio da Silva, Zona dos Pachecos. APROVADO 31/06/08 
INDICAÇÃO Nº 098/08 DO VEREADOR FERNANDO - seja providenciado construção de um bueiro na 
Estrada da Água Fria, perto da residência de Umbelino Mariano dos Passos, com urgência. APROVADO 
31/06/08 
INDICAÇÃO Nº 099/08 DO VEREADOR FERNANDO - no sentido de que seja providenciado construção de 
um bueiro perto da residência de Tereza Francisca da Silva, Zona dos Pachecos. APROVADO 31/06/08 
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INDICAÇÃO Nº 111/08 DO VEREADOR FERNANDO - no sentido de que  seja providenciada a retirada do 
barranco existente perto da armazém do Sr. Madinho, no Gramal. APROVADO 28/07/08 
INDICAÇÃO Nº 112/08 DO VEREADOR FERNANDO - no sentido de que  seja providenciada a abertura da 
estrada para retirada de lenha de mato, com a retroescavadeira, na propriedade de Valdenírio da Silva 
Nunes, Zona dos Pachecos, Gramal. APROVADO 28/07/08 
INDICAÇÃO Nº 120/08 DO VEREADOR FERNANDO foi retirada de votação pelo autor. APROVADO 
11/08/08 
 INDICAÇÃO Nº 121/08 DO VEREADOR FERNANDO - seja providenciada a abertura da estrada para 
retirada de lenha de acácia, com a retroescavadeira, no Cerro dos Cabritos, Estrada da Produção, perto da 
casa de Antonio Zeferino, mato de Vilmar. APROVADO 11/08/08 
INDICAÇÃO Nº 141/08 DO VEREADOR FERNANDO - seja providenciado patrolamento com 
encascalhamento da estrada dos Pachecos, Gramal, Luiz Formiga até o Matão, bem como a estrada que 
vai até Hélio Seixas, com um bueiro, urgente. APROVADO 15/09/08 
INDICAÇÃO N° 162/08 DO VEREADOR FERNANDO - seja providenciado encascalhamento das lombas 
principais da estrada dos Pachecos e Gramal. APROVADO 24/11/08 
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INDICAÇÃO Nº 015/08 DO VEREADOR ROMILDO - seja providenciado patrolamento saindo de Paulo 

Fagundes, costeando o Arroio dos Cachorros, até Fidelis, com roçadas. APROVADO 17/03/08 

INDICAÇÃO Nº 016/08 DO VEREADOR ROMILDO - seja providenciado patrolamento desde o Damásio até 
o Olídio, no Arroio dos Cachorros. APROVADO 17/03/08 
INDICAÇÃO Nº 028/08 DO VEREADOR ROMILDO - seja providenciado patrolamento e encascalhamento 
saindo da casa de Adroaldo, passando pela casa de Raul, entrando , indo até a casa de Ricardo, voltando 
até o Passo Grande. APROVADO 24/03/08 
APROVADO 30/03/08 
INDICAÇÃO Nº 033/08 DO VEREADOR ROMILDO - seja providenciado patrolamento e encascalhamento 
desde a entrada da casa de Adão Lima, passando pela casa de Pedrinho, Emiliano, Cancha do Floriano até 
a Estrada principal. APROVADO 30/03/08 
INDICAÇÃO Nº 072/08 DO VEREADOR ROMILDO - no sentido de que seja providenciado 
encascalhamento desde Hélio Semensatto até a Escola D.Pedro II. APROVADO 02/06/08 
INDICAÇÃO Nº 079/08 DO VEREADOR ROMILDO - seja providenciada a colocação de duas caçambadas 
de cascalho no Passo Grande, perto da Igreja Evangélica. APROVADO 09/06/08 
INDICAÇÃO Nº 115/08 DO VEREADOR ROMILDO - seja providenciado o patrolamento, abertura e 
roçadas, saindo do Fidelis, passando pelo Damásio, Cancelão, Dindi, até o Nero. APROVADO 04/08/08 
INDICAÇÃO Nº 116/08 DO VEREADOR ROMILDO – seja providenciado o aterro de um buraco que se 
formou na estrada próximo a casa de Oscar, Cerro dos Abreu, pois está dificultando o trânsito. APROVADO 
04/08/08 
INDICAÇÃO Nº 147/08 DO VEREADOR ROMILDO - no sentido de que seja providenciado patrolamento e 
abertura saindo do Fidelis, passando pela casa do Damásio, Adroaldo, Cancelão, até o Butiazeirão. 
APROVADO 22/09/08 
 INDICAÇÃO Nº 148/08 DO VEREADOR ROMILDO - no sentido de que seja providenciado patrolamento 
na Invernada dos Abreu, saindo no Cemitério, passando pela casa de Ênio, até a divisa com Arroio dos 
Cachorros, Morrinhos. APROVADO 22/09/08 
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INDICAÇÃO Nº 008/08 DO VEREADOR SILVIO– no sentido de que seja providenciada a aquisição de 
tacógrafo para os veículos da Saúde, em especial para as ambulâncias do Município. JUSTIFICATIVA: Tal 
medida visa o controle de velocidade. APROVADO 10/03/08 
REQUERIMENTO Nº 002/08 DO VEREADOR SILVIO - ao Executivo Municipal no sentido de que entre em 
contato com a CEEE para averiguar e cobrar providências em relação à iluminação pública, uma vez que 
moradores da localidade de Mato Bier pagam a contribuição para iluminação pública e não estão tendo a 
mesma. Cito caso específico no Armazém Bridi. APROVADO 10/03/08 
PEDIDO DE INFORMAÇÃO Nº 001/08 DO VEREADOR SILVIO - solicita ao Executivo Municipal que, 
através da Secretaria de Educação, informe a esta Casa Legislativa o que segue: Quantos quilômetros são 
realizados por dia com transporte de alunos, incluindo todos. Quantos quilômetros por dia são terceirizados; 
Quantos quilômetros por dia são realizados pela própria Prefeitura; Quantas linhas são no total. 
APROVADO 17/03/08 
REQUERIMENTO 006/08 DO VEREADOR SILVIO - solicita que esta Casa Legislativa encaminhe ao 
Secretário de Transporte do DAER - Departamento Autônomo de Estradas e Rodagem, mapa descritivo em 
anexo, para seccionamento de linhas de transporte coletivo intermunicipal, que hoje são executadas pela 
empresa ACV, com certa urgência, visto a grande necessidade dos referidos itinerários. Contatos - Diretor 
de Administração e Planejamento: Ricardo Guimarães Moura; Superintendente do Departamento de 
Transportes Coletivo: Engenheiro Ernesto Luiz Vasconcellos Eichler. JUSTIFICATIVA: Trata-se de 
ampliação do itinerário da ACV no trajeto de chegada à CERTAJA, indo pela Linha Amália até a Rodoviária, 
retornando pela Linha Francisca, voltando à CERTAJA, seguindo itinerário normal, em todas as linhas que 
ali transitam. Sejam junto encaminhados os demais pedidos que existe na Câmara sobre linhas 
intermunicipais. APROVADO 30/03/08 
INDICAÇÃO Nº 056/08 DO VEREADOR SILVIO – reitera indicação nº 194/05 ao Executivo Municipal para 
que credencie o Município de Barão do Triunfo junto a Secretaria do Trabalho do Estado e solicite cursos do 
SINE de Guaíba e seja constituída Comissão de Emprego em nosso Município, com extrema urgência. 
APROVADO 12/05/08 
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REQUERIMENTO 011/08 DO VEREADOR SILVIO - solicita ao Legislativo apoio dos colegas vereadores no 
sentido de que seja enviado aos órgãos competentes a solicitação de implantação de cursos de Árbitro em 
nosso Município. JUSTIFICATIVA: O Município tem uma população de mais de sete mil habitantes, onde 
são realizados vários eventos esportivos, tendo altos custos com profissionais de arbitragem que vêm de 
fora, havendo assim a grande necessidade de formação destes profissionais em nosso próprio Município. 
APROVADO 12/05/08 
INDICAÇÃO Nº 069/08 DO VEREADOR SILVIO – seja providenciada a conclusão do esgoto na Avenida 
Tassinari Cezare, em frente da futura Padaria do Sérgio Trapp. APROVADO 02/06/08 
INDICAÇÃO Nº 070/08 DO VEREADOR SILVIO - seja providenciado roçadas, encascalhamento nas 
lombas e patrolamento desde o Arroio Grande, passando pela casa de Rui Spotti até a divisa com Sertão 
Santana, e desde a casa de Rui, passando pela propriedade do falecido Celomar, até a CORSAN próximo o 
Centro do Município. APROVADO 02/06/08 
PEDIDO DE INFORMAÇÃO Nº 008/08 DO VEREADOR SILVIO - solicita ao Executivo Municipal que 
informe o gasto realizado com a aquisição dos prêmio para a Campanha “Paguei quero Nota”, com o valor 
por item, enviando junto à tomada de preço realizada junto ao comércio de nosso Município, com a relação 
dos prêmio comprados e em quais os estabelecimentos. APROVADO 02/06/08 
INDICAÇÃO Nº 075/08 DO VEREADOR SILVIO – seja providenciada a colocação de jogo de canos em 
frente à residência de Fernando Falavena, após a ponte do Arroio Grande. APROVADO 09/06/08 
INDICAÇÃO Nº 076/08 DO VEREADOR SILVIO - seja providenciada a colocação de jogo de canos em 
frente à saibreira na estrada do Arroio Grande, na propriedade de Dercíria Rocha Vaz, pedido no ano 
passado e não foi realizado. APROVADO 09/06/08 
INDICAÇÃO Nº 088/08 DO VEREADOR SILVIO - seja averiguado o problema que está causando mau 
cheiro na Avenida Tassinari Cezari, nas proximidades do Sicredi – Escritório do Zequinha – Claudete 
Cabeleireira, e sejam tomadas as devidas providências. APROVADO 23/06/08 
INDICAÇÃO Nº 094/08 DO VEREADOR SILVIO - no sentido de que seja providenciado o patrolamento da 
Estrada da data, com encascalhamento. JUSTIFICATIVA: Há alunos que ficaram oito dias sem aulas por 
esta estrada se encontrar intransitável. APROVADO 31/06/08 
PEDIDO DE INFOMAÇÃO Nº 013/08 DO VEREADOR SILVIO – informe por que não foi restabelecido o 
fornecimento de água da CORSAN na localidade do Cerro dos Abreus, de responsabilidade da Prefeitura, 
pois a caixa se encontra caída e quebrada, sendo que já houve pedido nesse sentido por vereador desta 
Casa e não foi atendida. APROVADO 31/06/08 
INDICAÇÃO Nº 102/08 DO VEREADOR SILVIO - REITERA INDICAÇÃO Nº 165/07, feita ao Executivo 
Municipal 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 07/07/08 
REQUERIMENTO 012/08 DO VEREADOR SILVIO - solicita ao Executivo Municipal que informe a esta Casa 
os motivos pelos quais não foi colocada aplaca indicativa de “curva perigosa” próximo à ponte de ferro, divisa 
com Mariana Pimentel, objeto de indicação já aprovada por esta Casa Legislativa. APROVADO 07/07/08 
PEDIDO DE INFORMAÇÃO Nº 015/08 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 07/07/08 
 PEDIDO DE INFORMAÇÃO Nº 016/08 DO VEREADOR SILVIO - que informe a esta Casa Legislativa os 
motivos pelos quais não foi colocada a placa indicativa de “curva perigosa” próximo a ponte de ferro, divisa 
com Mariana Pimentel, objeto de indicação desta casa Legislativa. Seja providenciada o mais breve 
possível. APROVADO 07/07/08 
INDICAÇÃO Nº 109/08 DO VEREADOR SILVIO - REITERA ao Executivo Municipal a INDICAÇÃO Nº 
010/07, de 5/03/07 no sentido de que seja providenciada a construção de um abrigo de parada de ônibus 
nas imediações da casa do falecido 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 referida casa. 
APROVADO 21/07/08 
PEDIDO DE INFORMAÇÃO Nº 022/08 DO VEREADOR SILVIO - solicita ao Executivo Municipal que 
informe a esta Casa: Relatório das diárias do Coordenador de projetos Loivo Magri de Medeiros bem como 
a função que estava executando naquele momento. Relatório das atividades desenvolvidas nas viagens 
após a sua nomeação, até o presente momento. Seja também enviado cópia dos projetos desenvolvidos 
pelo mesmo durante o período de atuação em sua função de Coordenador de Projetos, com a cópia das 
portarias de nomeação do mesmo. APROVADO 21/07/08 
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INDICAÇÃO Nº 113/08 DO VEREADOR SILVIO - seja providenciada a recuperação do bueiro localizado na 
Estrada Geral, aproximadamente 100 metros antes da ponte próxima à casa da Dona Elsa. APROVADO 
28/07/08 
PEDIDO DE INFORMAÇÃO Nº 028/08 DO VEREADOR SILVIO - solicita ao Executivo Municipal que, 
através da Secretaria Municipal de Assistência Social, informe a esta Casa Legislativa quantas cestas 
básicas a mesma recebeu nos últimos 12 meses oriundas de penas e multas ordenadas pelo Juiz, enviando 
relação das entidades e famílias que foram beneficiadas com as mesmas e a data em que foram entregues. 
APROVADO 04/08/08 
INDICAÇÃO Nº 124/08 DO VEREADOR SILVIO – seja providenciada a colocação de um jogo de cano na 
estrada do Arroio Grande, propriedade de Olavo Holtz. JUSTIFICATIVA: Devido o desvio ali feito, ficou 
faltando os canos, a água da chuva está trazendo prejuízo ao proprietário. APROVADO 18/08/08 
INDICAÇÃO Nº 125/08 DO VEREADOR SILVIO – seja providenciada a colocação de iluminação pública 
em frente à propriedade da Dona Celda. APROVADO 18/08/08 
INDICAÇÃO Nº 126/08 DO VEREADOR SILVIO – solicitando apoio dos vereadores desta Casa Legislativa 
no sentido de encaminhar a Secretaria Estadual de Educação solicitação de cobertura da quadra poli 
esportiva já existente na Escola Estadual José Joaquim de Andrade. JUSTIFICATIVA: Diante da dificuldade 
de conduzir os alunos da escola ao Ginásio de Esportes para realização de Educação física, devido à 
distância, causando dispersão dos alunos e extremo compromisso dos professores com os mesmos, a 
cobertura da quadra seria de grande importância para esse fim, trazendo maior incentivo às práticas 
esportivas dentro do próprio ambiente escolar. APROVADO 18/08/08 
INDICAÇÃO Nº 130/08 DO VEREADOR SILVIO – no sentido de que providencie a colocação de iluminação 
pública no Mato Bier, nas proximidades da residência de Júlio Bednark e outra em frente à capela São 
Pedro do Mato Bier. APROVADO 01/09/08 
INDICAÇÃO Nº 135/08 DO VEREADOR SILVIO – aos colegas vereadores nos sentido de encaminhar ao 
Presidente da CRM, Termo Kirst, o pedido de auxílio financeiro para a Associação de Pais e Amigos de 
Portadores de Necessidade Especiais _ APAE. JUSTIFICATIVA: Tal iniciativa visa oferecer um apoio, pois a 
mesma encontra-se em fase de construção e necessita de ajuda. APROVADO 08/09/08 
INDICAÇÃO Nº 137/08 DO VEREADOR SILVIO - no sentido de que seja colocado aterro nos buracos da 
praça, onde se localiza o campinho de futebol, aos fundos do prédio da Câmara. JUSTIFICATIVA: Ali se 
encontra poças de água, prejudicando o jogo das crianças, ficando propensa a criação de mosquitos. 
APROVADO 15/09/08 
INDICAÇÃO Nº 142/08 DO VEREADOR SILVIO - no sentido de que seja providenciado abertura de acesso 
da estrada, ou uma ponte, para a residência de Valdemar Martins Prado, Linha Alfredo Silveira, com 
urgência. APROVADO 22/09/08 
INDICAÇÃO Nº 149/08 DO VEREADOR SILVIO - no sentido de que viabilize a implantação de linha de 
transporte coletivo na Linha Brandão - Arroio Grande - Mato Bier, sendo de grande necessidade para essas 
localidade. JUSTIFICATIVA: Há diversos interessados em fazer este trabalho, a comunidade necessita 
deste itinerário coletivo, tendo em vista que muitas outras localidades foram beneficiadas neste sentido nos 
últimos dois meses. APROVADO 13/10/08 
PEDIDO DE INFORMAÇÃO Nº 039/08 DO VEREADOR SILVIO - que o Executivo informe quais os 
funcionários que trabalham internamente na Secretaria de Educação, com acesso aos meios informatizados 
que existem na mesma (computadores, internet, etc). APROVADO 13/10/08 
PEDIDO DE INFORMAÇÃO Nº 044/08 DO VEREADOR SILVIO - que informe a esta Casa Legislativa como 
está o encaminhamento do projeto de luz de Antonio Masui da Silva através do programa “Luz para Todos”, 
encaminhado a mais de um ano. Seja tomado providências para agilisar o mais breve possível a instalação 
de energia elétrica nessa propriedade. JUSTIFICATIVA: Devido às grandes dificuldades desta família, 
sendo a mesma de conhecimento do Executivo. APROVADO 10/11/08 
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INDICAÇÃO Nº 020/08 DA VEREADORA SONIA - observando o cano de esgoto ao ar livre na esquina da 
Rua Luiz Gonzaga Dalbem com a Rua Nestor Bridi, nas imediações da casa de propriedade de Marilene 
Mioli, INDICA ao Executivo Municipal no sentido de que seja feito análise se há no perímetro urbano em 
outros locais esse tipo de problema, sugerindo que seja providenciado solução imediata. JUSTIFICATIVA: 
Devido o desconforto causado às pessoas que transitam pelas ruas com o odor de se alastra por causa 
desde problema. APROVADO 17/03/08 
PEDIDO DE INFORMAÇÃO Nº 003/08 DA VEREADORA SONIA- solicita ao Executivo Municipal que 
informe o que segue: Método de Ensino Circuito Campeão desenvolvido pela SEC e Instituto Ayrton Sena 
capacitaram educadores para alfabetização aos 6 anos (29 de março de 2007): projeto Piloto de 
Alfabetização. A capacitação dos professores foi no Hotel Everest. A implantação do projeto piloto conta 
com o apoio da iniciativa privada, na doação de recursos e também no desenvolvimento de parcerias. O 
Município de Barão do Triunfo aderiu. Notícia: 12 e 13 de julho de 2007, Sentinela do Sul tem resultado da 
adesão e Barão do Triunfo não! Por quê? Se houve capacitação de pessoal de nosso Município, informe 
quantos e quem foram. Se não houve adesão, informe quais os motivos.  APROVADO 24/03/08 
REQUERIMENTO 008/08 DA VEREADORA SONIA - RAZÃO dos empenhos dos recursos dos COREDES 
2003, conforme anexo, informando onde foram investidas as referidas verbas. Cópia dos projetos feitos para 
obtenção dos recursos do COREDE para investimento 2005; Onde foi projetado investimento das verbas do 
Ministério da Agricultura, do Ministério da Assistência Social e da Secretaria de Obras, conforme anexo. 
Relação dos investimentos pelo COREDE a Barão do Triunfo, aprovados para os anos de 2006 e 2007, e 
seus investimentos. APROVADO 22/04/08 
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 REQUERIMENTO Nº 09/08 DA VEREADORA SONIA - ao Presidente da Câmara que seja formada uma 
comissão de vereadores para estudos da Prestação de Contas do Executivo Municipal do ano de 2007, 
objeto de sessão especial agendada pelo Prefeito Municipal para a próxima segunda-feira, solicitando que 
após o estudo seja enviado ao Executivo Municipal relação dos questionamentos objetos de esclarecimento 
da referida Comissão. APROVADO 22/04/08 
PEDIDO DE INFORMAÇÃO Nº 007/08 da VEEADORA SONIA - solicita ao Executivo Municipal que 
informe o que segue: Conforme resposta anterior a esta Casa, os Telefones da Secretaria da Saúde são 
3650.1071, 3650.1062, 98656343, 98656405, 98656403. Por isso pede-se esclarecimentos sobre os 
seguintes telefones sem movimento, mas com pagamento das taxas: 99591517, 99591518 – 99591520, 
99591521, 99718658, 99950356, relatando os devidos usuários; Pede-se esclarecimento sobre os telefones 
99949469 e 97330399, que está em uso, informando quais os usuários; Já que é publico que o telefone 
98656405 é de uso da Coordenadora da Saúde, seja informado o total de gastos de 2007 com cópia de 
Empenho e razão contábil, para comprovação real de gasto em telefonia na Secretaria da Saúde. Já que, 
de acordo com o Conselho de Saúde, temos parecer favorável e aprovação da aplicação dos recursos às 
ações e serviços públicos em saúde no exercício de 2007, com percentual de 24,15%, superior aos 15% - 
EC29. Que a Secretaria da Saúde envie a esta Casa o Plano Municipal de Saúde vigente, o Regimento 
interno do Conselho e relação dos membros que o compõem. JUSTIFICATIVA: Observou-se gasto com 
taxas básicas, aparentemente de telefones sem uso, mas com um gasto de R$699,07. No empenho 236/07, 
referente à conta telefone 36501271 consta um gasto de R$334,94, cujo telefone temos conhecimento que 
não é de uso da Secretaria da Saúde e sim da Assistência Social. Nota-se falta de administração quanto ao 
uso da verba orçamentária da Saúde na rubrica para telecomunicações.  APROVADO 05/05/08 
PEDIDO DE INFORMAÇÃO Nº 009/08 DA VEREADORA SONIA - solicita ao Executivo Municipal o que 
segue, com urgência, para que o Cartório Eleitoral não seja prejudicado para apreciação do Projeto de Lei 
nº 030/08: - quantos servidores estão nomeados para o cargo de Auxiliar de Escriturário, enviando cópia 
das portarias de nomeações, bem como informe quantos servidores estão nomeados para o cargo de 
Escriturário; - informe se existe vaga para a referida contratação. JUSTIFICATIVA: Conforme Lei Municipal 
nº 118/06, há seis vagas para Auxiliar de Escriturário. Caso todos estejam ocupados, fica o Legislativo em 
constrangimento junto com o Cartório Eleitoral, já que é notório não mais existir a vaga que dá amparo para 
a contratação do servidor Márcio de Carvalho Pagini, tornando inviável o projeto de lei nº 030/08, . Pela 
importância desta parceria, esta vereadora pede ao Executivo para que revise as vagas que não estão 
preenchidas em concurso para que haja tal cedência, devido à importância do mesmo. APROVADO 
02/06/08 
PEDIDO DE INFOMAÇÃO Nº 010/08 DA VEREADORA SONIA - solicita ao Executivo Municipal que 
informe o que segue: Recordando que foi enviado pelo Executivo a esta Casa projeto de lei nº 019/08 
(contratação de 03 professores Área I e 04 Área II) em 04/04/08, em regime de urgência, sendo aprovada a 
urgência e o projeto dia 07/04/08, data em que o Prefeito esteve no Legislativo e, para não correr o risco 
dos vereadores prejudicar o Magistério, a sessão foi suspensa para explicações da Secretária de Educação, 
onde na justificativa já se falava em EJA, sendo aprovado tornando-se Lei Municipal nº 138/08, solicita-se 
que seja informado, após aprovação do Projeto de Lei nº 027/08, o que segue, com relação à composição 
do quadro atual de servidores do Magistério Municipal: Quantas vagas existentes: 

Nome do 
Professor 

Escola em que 
atua 

Concursado Desdobramento Contrato Carga horária 

      

Justificativa: Devido à confusão ou dificuldade de entendimento do que é contratação, concursado, 
desdobramento e vagas existentes, que o Executivo informe por escrito a situação atual, conforme planilha. 
APROVADO 09/06/08 
INDICAÇÃO Nº 089/08 DA VEREADORA SONIA – no sentido de que seja feita a divulgação dos 
medicamentos disponibilizados pelo SUS, e a devida distribuição, nos termos da lei 11.347 de 2006, aos 
usuários portadores de Diabetes Mellitus, onde define que os medicamentos e insumos serão distribuídos 
conforme necessidade. JUSTIFICATIVA: Ciente que o Executivo agirá de acordo coma Portaria nº 2583, de 
10/10/2007, conforme publicidade do Diário oficial da União. APROVADO 31/06/08 
PEDIDO DE INFOMAÇÃO Nº 011/08 DA VEREADORA SONIA – solicita ao Executivo Municipal que 
informe o que segue: Baseado em informações enviadas a esta Casa pela Assistente Social Letícia 
Rodrigues de Souza no ano de 2006, a distribuição de medicamentos é direito de todos e dever do Estado, 
independente da situação sócio-econônica e a concessão de medicamento tanto da farmácia básica quanto 
às demais deveriam ser regulamentadas junto ao Conselho Municipal de Saúde, para que houvesse 
critérios e transparência. Solicita que informe quais as medidas que foram tomadas já que nota-se na 
rubrica de material de consumo da Secretaria de Assistência Social aquisições referente à Credora Sonia 
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Maria Lehmen, com cópia dos Memorandos dos empenhos à mesma a nível de transparência. APROVADO 
31/06/08 
 

 
02 INDICAÇÕES 

02 REQUERIMENTO 
05 PEDIDO DE INFORMAÇÃO 

 
Em conjunto 

 
REQUERIMENTO Nº 001/08 DA BANCADA DO PMDB - no sentido de que seja feito um levantamento 
técnico para verificar a capacidade de captação e distribuição da rede de água potável na rede que 
abastece algumas residências em Cerro dos Abreu e, se houver condições, seja feito projeto para extensão 
de rede e abastecimento com reservatório até as mediações das residências dos Senhores Alvício, Názio e 
Olavo Lima, com distribuição aos moradores desta vizinhança. APROVADO 03/03/08 
INDICAÇÃO Nº 014/08 DOS VEREADORES SILVIO e ROMILDO - seja providenciado abertura e roçadas 
na estrada que dá acesso à residência de Celso Colovini Machado, com encascalhamento nos locais 
necessários, com urgência. APROVADO 17/03/08 
INDICAÇÃO Nº 017/08 DOS VEREADORES SILVIO, ILO e ROMILDO - seja providenciada a troca dos 
trilhos da ponte de Ferro, localizada na divisa com Mariana Pimentel, com patrolamento desde a casa de 
Dercíria Vaz até a referida ponte. APROVADO 17/03/08 
PEDIDO DE INFORMAÇÃO Nº 002/08 DA BANCADA DO PMDB - informe os valores repassados pelo 
Ministério da Saúde sobre o Programa Hiperdia, que foi implantado em 2003. Justificativa: Sabe-se que 
através deste programa é repassado os seguintes medicamentos: Captropil 25mg, Hctz 25mg, Propanolol 
40mg, para os diabéticos Glibenclamida 5mg, Metformina 850mg, Insulina NPH 100 UI. Com preocupação 
citamos a Portaria nº 371 de 04/03/02. Ciente do alto índice de hipertensos e diabéticos, esperamos a 
resposta. Em anexo xérox dos últimos dados que esta Casa Legislativa teve acesso.  
INDICAÇÃO Nº 027/08 DO VEREADOR DA BANCADA DO PMDB - seja providenciado restauração da 
calçada de pedestres que desce da Escola J.J. de Andrade até a casa de Claudete Romeira de Lima, onde 
foram retirados trechos do calçamento, prejudicando os alunos e as pessoas que necessitam transitar ali. 
APROVADO 24/03/08 
REQUERIMENTO Nº 003/08 DA BANCADA DO PSDB e VEREADORES ABÍLIO, ILO e SONIA - 
SOLICITAM ao Executivo Municipal no sentido de que não seja homologado o concurso público no tocante 
a vaga de Operador de Máquinas do último Concurso Público realizado Pela Prefeitura Municipal, já que as 
provas práticas não se realizaram de forma a avaliar a capacidade dos candidatos em conduzir as máquinas 
pesadas do Município, trazendo assim insegurança e ineficiência em manter funcionários que não estejam 
habilitados para conduzir tais máquinas, oferecendo visível perigo para a comunidade. Caso já tenha sido 
homologado, seja refeito o ato e realizada nova prova. Em votação, foi APROVADO 24/03/08 
REQUERIMENTO Nº 004/08 DA VEREADORA SONIA e do VEREADOR SILVIO - SOLICITAM ao 
Executivo Municipal no sentido de que entre em contato com o Cartório Eleitoral e solicite a vinda de 
Funcionários do mesmo para fazer títulos novos em um determinado dia em nosso Município. 
JUSTIFICATIVA: Há muitas pessoas interessadas em fazer seus títulos de eleitores em Barão do Triunfo. 
Houve procura junto ao Cartório nos dias 19 e 20 deste mês para esse fim e não havia atendimento, 
encontrando-se fechado. Já que há contrapartida do Município, que cede um Funcionário para o Cartório, 
seria justo termos aqui esse atendimento, em uma data a ser previamente agendada. APROVADO 24/03/08 
REQUERIMENTO Nº 005/08 DE TODOS OS VEREADORES - ao Presidente da Câmara que convide a 
Direção e Técnicos da CERTAJA para comparecer a esta Casa Legislativa para prestar esclarecimentos à 
comunidade relativos às notificações que estão sendo feitas junto aos usuário da CERTAJA quanto ao local 
adequado para instalação de medidores, e demais assuntos pertinentes aos consumidores de energia 
elétrica, associados da CERTAJA, ficando previamente agendada para o dia 14 de abril de 2008, às 16:00 
horas. APROVADO 24/03/08 



Câmara Municipal de Barão do Triunfo 

    
         

 

Resumo/2008                                                                                                        36 
 

 

 

 

INDICAÇÃO Nº 036/08 DOS VEREADORES ILO e SILVIO - seja providenciado encascalhamento nos 
locais necessários na estrada que sai da sede do Município, passando pelo Arroio Grande até a divisa com 
o Município de Arroio dos Ratos. APROVADO 07/04/08 
PEDIDO DE INFORMAÇÃO Nº 006/08 DE TODOS OS VEREADORES PRESENTES - solicitam ao 
Executivo Municipal que informe o que segue referente ao Projeto de Lei nº 024/08, contratação de 
enfermeiro: Informe a carga horária trabalhada pelas Enfermeiras, tanto da concursada como da contratada 
anterior, já que uma das justificativas do contrato era para diminuição de horas extras na folha. Informe 
quanto diminuiu? Cópia das modificações em escalas de trabalho assinadas pelas Enfermeiras; Cópia dos 
programas implantados, inclusive do PSF; Programas realizados ou implantados; Quantidade de diárias e 
capacitações realizadas; Informe se os atendimentos ficam com supervisão de enfermeira em período 
integral, com especificação de escalas e participação na realização de programas, em especial ao 
desenvolvimento do PSF; JUSTIFICATIVA: A todos os pedidos de informações feitos a Secretaria da 
Saúde, sempre a resposta é: os funcionários sem comprometimento, contratação é específico 
administrativo, o mínimo é desenvolvimento na Unidade de Saúde que se espera, por isso a necessidade 
de esclarecimentos a esta Casa de Autonomia das Enfermeiras conforme sua função administrativa e 
executora: escalas assinadas especificando capacitações na Enfermagem e qual o setor atuante. Ex: junto 
à 2ª CRS quem é o responsável, na enfermagem dos SIS Água, Sisvan, Sis Pré-natal, Saúde do 
Trabalhador, Saúde Mental, Dengue, Hiperdia, Sala de Vacinas, PSF, nome de funcionárias capacitadas em 
todos os programas, com autonomia para a realização do trabalho em equipe e o município não tenha a 
impressão de “EUQUIPE Secretária da Saúde”. APROVADO 05/05/08 
INDICAÇÃO Nº 071/08 DO VEREADOR ROMILDO e SILVIO - seja providenciado patrolamento entrando 
próximo a casa de Zeferino, Campo da Lagoa, até a divisa com São Jerônimo, voltando, entrando próximo a 
Adão Valter, passando pela casa de Hélio, Capela Santa Rosa de Lima, até o Butiazeirão. APROVADO 
02/06/08 
INDICAÇÃO Nº 103/08 DOS VERS. ILO, SILVIO E ROMILDO - REITERAM INDICAÇÃO Nº 013/08 ao 
Executivo Municipal no sentido de que seja providenciada a troca dos trilhos da ponte de Ferro, localizada 
na divisa com Mariana Pimentel, com patrolamento desde a casa de Dercíria Vaz até a referida ponte. 
APROVADO 07/07/08 
INDICAÇÃO Nº 110/08 DA BANCADA DO PSDB - reiteram ao Executivo Municipal a INDICAÇÃO 228/05, 
de 24/10/05, para que seja providenciado um telhado para proteção que comporte no mínimo duas 
ambulâncias, no pátio do Posto de Saúde Municipal. APROVADO 21/07/08 
PEDIDO DE INFORMAÇÃO Nº 025/08 DOS VEREADORES SILVIO e CLÓVES - solicitam ao Executivo 
Municipal que informe a esta Casa Legislativa qual a aquisição realizada através de emenda parlamentar 
2004, requisitada pelo Vereador Clóves e pelo ex-vereador José Antonio Semensatto em 2004, liberada em 
2005, de autoria do Deputado Júlio Redecker, com cópia dos empenhos referente às aquisições. 
APROVADO 28/07/08 
INDICAÇÃO Nº 127/08 DAS BANCADAS DO PMDB e DO PSDB - no sentido de que seja providenciada a 
aquisição de uma ambulância para o Município, com urgência. APROVADO 18/08/08 
PEDIDO DE INFORMAÇÃO Nº 034/08 DAS BANCADAS DO PMDB e do PSDB - que o Executivo informe 
relatório de horas extras dos Operadores de Máquinas da Secretaria da Agricultura e da Secretaria de 
Obras, com descrição dos serviços prestados à comunidade durante o período de 1º de julho até o presente 
momento. APROVADO 29/09/08 
PEDIDO DE INFORMAÇÃO Nº 035/08 DAS BANCADAS DO PMDB e do PSDB - que o Executivo que 
informe relatório sobre as diárias dos Motoristas, Coordenadores e Secretária de Educação nos 
deslocamentos para fora do Município no período de 1º de julho de 2008 até o presente momento, 
acompanhado de relatório das atividades desenvolvidas e local de origem. APROVADO 29/09/08 
PEDIDO DE INFORMAÇÃO Nº 036/08 DAS BANCADAS DO PMDB e do PSDB - que o Executivo informe 
se os ônibus IGI 1226 e IFC 6481 estão trafegando, transportando alunos para as Escolas Afonso Guerreiro 
Lima e Egídio Vieira da Silva. Se estão, sejam tomadas as devidas providências como forma de oferecer 
melhores condições para o devido transporte. JUSTIFICATIVA: Conforme chegou nesta Casa Legislativa na 
data de hoje um abaixo-assinado que informa condições precárias no transporte escolar para duas escolas 
de nosso Município, bem como foi informado que o Executivo já tem conhecimento deste fato há vários dias 
e não tem dado a devida atenção, pedimos providências urgentes, pois os alunos correm o risco de 
acidente com esse tipo de transporte. APROVADO 29/09/08 
PEDIDO DE PROVIDÊNCIA Nº 001/08 DOS VEREADORES SILVIO e ILO – ao Senhor Presidente da 
Câmara Municipal Pedido de Providências no sentido de que seja encaminhado denúncia ao Tribunal de 
Contas do Estado e ao Ministério Público, conforme ANEXO: Vereadores dos Partidos PMDB e PSDB vem 
junto a este Poder Legislativo Municipal, signatário,  mui respeitosamente a presença de Vossa Excelência 
e aos demais pares desta Casa de Leis;  “PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS ACOMPANHADO DE 



Câmara Municipal de Barão do Triunfo 

    
         

 

Resumo/2008                                                                                                        37 
 

 

 

 

DENÚNCIA”. 1º - Considerando a resposta do Poder Executivo Municipal de Barão do Triunfo, ao 
requerimento nº08/08, de autoria da Vereadora SÔNIA STORCK, em que trata das verbas da consulta 
Popular de 2003, até a presente data: De que o valor de R$ 40.000,00 (Quarenta mil reais) verba oriunda do 
Ministério da Assistência Social, onde não foi tomada nenhuma providência, no sentido de executar tal 
projeto aprovado pela Consulta Popular. Sendo que na prestação de contas referente ao ano de 
2007, esta Casa de Leis recebeu informações, um valor de R$ 70.058,20 (Setenta mil com cinqüenta e oito 
reais e vinte centavos), conforme Nota de Empenho nº4450/2007.  Considerando que o valor de R$ 
40.000,00 (Quarenta mil reais), em 2004, corrigido para R$ 70.058,20 (Setenta mil com cinqüenta e oito 
reais e vinte centavos), conforme Nota de Emprenho nº4450/2007. VALOR ESTE PAGO a maior, por 
conseqüência, ONERANDO OS COFRES PÚBLICOS. Diante deste PREJUÍZO AO COFRE PÚBLICO, que 
os valores pagos a maior SEJAM PAGOS pelo Gestor Público, Poder Executivo. Considerando que não é 
justo os Munícipes de Barão do Triunfo arcar com este prejuízo por PREVARICAÇÃO do atual Prefeito 
Municipal. 2º - Considerando a resposta ao Pedido de Informações nº07/2008, de autoria da Vereadora 
SÔNIA STORCK, a resposta à Casa Legislativa por parte do Poder Executivo de Barão do Triunfo. Refere-
se a não existência do telefone prefixo nº 51.99949469. Considerando que a referida resposta não satisfaz o 
questionamento, pois em data de 18 de outubro de 2007, conforme Nota de Empenho nº4062/07, Poder 
Executivo de Barão do Triunfo, no valor de R$ 414,76 (Quatrocentos e catorze reais e setenta e seis 
centavos);ENTÃO VEJAMOS QUE, a ordem de empenho para pagamento do telefone nº51.99949469, 
EXISTE, mas o Procurador Geral do Município, afirma que não existe. 3º - Considerando que o telefone 
prefixo nº51.98656405, de uso constante da Coordenadora da Saúde Municipal de Barão do Triunfo, 
senhora Madalena Raphaelli Schwuchow; Constata-se de que este telefone está empenhado junto a 
Secretaria Municipal da  Administração e não na Secretaria da Saúde como deveria. Conforme 
Empenhos:Nº 4895/07, Nº 4409/07, Nº 4063/07, Nº 3670/07, Nº 3192/07, Nº 2843/07, Nº 2398/07, Nº 
1845/07, Nº 1437/07, Nº 1103/07, Nº 628/07, Nº 257/07. DOS FATOS: Ineficiência DO ATO FISCALIZAÇÃO 
por parte do Conselho Municipal de Saúde. 4º - Considerando que os telefones prefixos: 51.99718547; 
51.99187837, 51.98656407, 51.99949470.  O fato é que estes telefones constam nas Notas de Empenhos 
da Prefeitura, PORÉM NÃO SE SABE QUEM SÃO OS USUÁRIOS. PORTANTO: Falta de controle por 
parte do Poder Executivo Municipal.  5º - Considerando o Pedido de Informações para o Poder Executivo 
Municipal de Barão do Triunfo, através do of. Nº007/08, de autoria da Vereadora SÔNIA STORCK, a 
resposta de parte do Poder Executivo datada de 26 de agosto de 2008, assina Miriam Rachman, Secretária 
Municipal da Saúde;  VEJAMOS QUE, esta informação consta que o Plano Municipal de Saúde vigente 
neste momento é o pré-existente, sendo que o atual será colocado a apreciação em Audência Pública, em 
meados de setembro conforme preconizado.  PORÉM:  Até o presente momento, esta Casa de Leis ainda 
não recebeu nenhum projeto sequer para avaliação quanto ao questionamento. Quanto ao REGIMENTO 
DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE informado,  trata-se exclusivamente do regimento do corpo 
Técnico da Unidade Sanitária, QUE SEGUE  ASSINADO POR:  Miriam Rachmam – Secretária Municipal da 
Saúde – Jander Ehlers – Enfermeiro – COREN/RS 110157. 6º - Considerando que a Portaria nº902/08 
assinada pelo Prefeito Municial de Barão do Triunfo, que RESOLVE NOMEAR os membros do Conselho 
Municipal de Saúde – Lei nº159/07 – COMPOSIÇÃO: Representante do Governo Municipal e/ou 
prestadores de serviços: Miriam Rachman – Secretária Municipal de Saúde - Gelson Ricardo Ribeiro 
Fernandes – Bioquímico/Farmacêutico – II – Representante dos Profissionais da Saúde do Município: 
Titular: Patrícia Maria Egres Franceschi – Profissional de Enfermagem – Patrícia Pereira – Profissional de 
Enfermagem – Suplente: Jaína Nunes Oschelski – Profissional de Enfermagem – Tâmara da Silva Serpa – 
Fiscal Sanitária – III – Representantes das entidades da Sociedade Civil Organizada: Titulares: Leonildo 
Kloppemburg – Suplente: Ira Propp Semensatto – Representante da Associação da Linha Dona Amália – 
Rodrigo Machado César. Adão Vieira Nunes – Representante do Sindicato dos Trabalhadores Rurais – 
Suplentes: Claudio Semensatto Govoni – Representante da Associação Linha Dona Francisca –  Milton 
José Mioli Marcuci – Representante da Associação Linha Dona Amália – Ademar Abreu César – 
Arquimedes Ventura da Silva – Representante da Associação Cerro dos Abreus – DOS FATOS: Membros 
reconduzidos desde 2006, INEFICIÊNCIA QUANTO AO ATO DE FISCALIZAÇÃO DO CONSELHO. 7º - 
Considerando que os Motoristas lotados junto a Secretaria Municipal de Saúde devem cumprir com suas 
atribuições mediante a Legislação vigente. Carga horária normal de: 40 horas por semana para os 
motoristas normais. Carga horária normal de: 36 horas para os motoristas de ambulância “CONFORME 
ESCALA”. OCORRE QUE: A existência de motoristas que trabalham NO TRANSPORTE diário de pacientes 
(ônibus da Saúde), que não FORAM APROVADOS EM CONCURSO PARA TAL FIM – Dirigir Ônibus – 
Uma vez da existência de CONCURSO com as atribuiçõles especificas, MOTORISTA DE AMBULÃNCIA, 
dirigir tão somente ambulância. NOTA-SE: Desvio de função, ferindo o texto Constitucional que rege a 
presente Legislação Municipal. PORTANTO: O Prefeito Municipal de Barão do Triunfo está , contrariando os 
princípios da Lei de Responsabilidade Fiscal. DO CONCURSO PÚBLICO PARA O CARGO DE 
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MOTORISTA: A existência de espera dos aprovados para serem chamados para tal cargo, como por 
exemplo: Luiz Carlos D. Alvares, aprovado em concurso Público, hoje desempenha suas funções de 
Motorista de Ambulância – PLANTONISTA –  percebendo 36 horas – ISSO FERINDO O PRINCÍPIO DA LEI 
Nº118/2006 – Cria os Cargos do Município de Barão do Triunfo e dá outras providências – Gilmar P. De 
Souza, aprovado em  Concurso Púiblico para MOTORISTA DE AMBULÂNCIA – carga horária de 144 horas 
mensais – DESEMPENHA as funções como motorista no micro onibus que transporta os pacientes para 
outros municípios.(POA). QUANTO A ECONOMICIDADE: Por falta de CONTROLE o Poder Executivo, 
causa prejuízo aos cofres Públicos. 8º – Considerando a resposta do oficio  do Poder Executivo Municipal 
de Barão do Triunfo, quando questionado a respeito do uso do veículo oficial placas INB 8271 – Parati – 
NOTA-SE: Que este veículo tem sido usado por inúmeras vezes por parte do Prefeito Municipal e Secretário 
Municipal de Administração, “QUANDO ENTÃO OS MESMOS SÃO OS CONDUTORES”, deste veículo. De 
conformidade com a Legislação Vigente – Lei maior – todo o Condutor de veículo deve estar devidamente 
habilitado para tal fim, tais como categoria da carta de habilitação e etc. Ocorre que o Senhor Prefeito 
Odone, como também o Sr. Severino Aloisio Lehmen, NENHUM DESTES estão devidamente 
HABILITADOS para tal fim. Contrariando assim  o Princípio Constitucional e da responsabilidade do Chefe 
de um Poder, como de igual todo o cidadão respeitar a Lei maior. DO ITINERÁRIO/ USO DESTE VEÍCULO 
– Placas INB 8271 – de propriedade do Município de Barão do Triunfo. De acordo com a planilha de 
controle de uso de veícuo PARATI – Placas: INB 8271 – Planilha esta referente aos meses de Janeiro, 
Fevereiro, Março e A bril de 2007. DOS APONTES/ QUESTIONAMENTO: - alguns - Em data de 
15/02/2007, tendo como motorista, Prefeito Municipal, itinerário, saída de Barão do Triunfo, via Guaíba, 
Porto Alegre, quilometragem de saída 22574, quilometragem de chegada no Barão do Triunfo 22700.  “ 
QUILOMETRAGEM ERRADA; Em data de 27/02/2007, tendo como motorista, Prefeito Municipal, itinerário, 
saída de Barão do Triunfo, via São Jerônimo, quilometragem de saída 22955, quilometragem de chegada 
no Barão do Triunfo 23290. “QUILOMETRAGEM ERRADA”. Em data de 20/04/2007, tendo como motorista, 
Prefeito Municipal, itinerário, saída de Barão do Triunfo, via São Jerônimo, quilometragem de saída 25997, 
quilometragem de chegada, 26056. “QUILOMETRAGEM ERRADA; ENTÃO VEJAMOS: A falta de 
controle quanto a quilometragem  percorrida; Ausência de participação do Controle Interno; 9º – 
Considerando que esta Casa de Leis de posse destas informações, constatou o seguinte:  10 ª - FESTA DO 
AGRICUL TOR/2006 - Serviços de Segurança - Contratado: PAULO ROBERTO DO PRADO TRINDADE; 
Valor pago: R$1.700,00 (Hum mil e setecentos reais); Forma de pagamento: 1725/06 (cópia anexa) ;  
Referência: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURANCA PARTICULAR. 12ª  - FESTA DO AGRICUL 
TOR/2007 - Serviços de Segurança - Contratado: PAULO ROBERTO DO PRADO TRINDADE; Valor pago: 
R$1.100,00 (Hum mil e cem reais); Forma de pagamento: Mediante recibo (cópia anexa); Referência: 
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURANCA PARTICULAR. DADOS COMPLEMENTARES do 
Contratado: Nome:  PAULO ROBERTO DO PRADO TRINDADE - Endereço:Rua Nestor Bridi, nº 404 - 
Barão do Triunfo - CPF.:  396.010.130/91; Profissão: FUNCIONÁRIO PÚBLICO ESTADUALRS - 
BRIGADIANO - Órgão Lotação: Secretaria Estadual de Segurança Pública/RS. Diante destas 
CONSIDERAÇOES, constatou-se: a) Contratação de PAULO ROBERTO DO PRADO TRINDADE, que 
desempenha suas atividades Profissionais ligado a GLORIOSA BRIGADA MILITAR DE NOSSO 
ESTADO/RS, Batalhão junto ao Município de Barão do Triunfo; b) - Contratação JUSTAMENTE de alguém 
que por FORÇA DE LEI MAIOR É SEGURANÇA DA COMUNIDADE POR UM TODO; c) - Quanto aos 
valores pagos pela Prestação de Serviços de Segurança: 11ª FESTA DO AGRICULTOR/2006 pagamento 
de R$1.700,00 (hum mil e setecentos reais); 12ª FESTA DO AGRICULTOR/2007 pagamento de R$1.100,00 
(hum mil e cem reais); 10º - Considerando estes apontamentos mediante os documentos comprobatórios, 
que este Poder Legislativo Municipal de Barão do Triunfo, após tomar conhecimento e aprovados pelos 
demais pares desta casa de leis. Em votação, foi aprovado por 7 a 1 voto contrário do Vereador Fernando, 
APROVADO 12/10/08 
PEDIDO DE INFORMAÇÃO Nº 045/08 DA BANDACA DO PMDB - que informe a esta Casa Legislativa se 
houve redução de horário de trabalho na Prefeitura Municipal, relatando em quais as Secretarias Municipais 
e enviando cópia do ato que normatizou esta redução, a partir de 1º de outubro deste ano. APROVADO 
10/11/08 
PEDIDO DE INFORMAÇÃO Nº 043/08 DAS BANCADAS DO PMDB e do PSDB - solicitam ao Executivo 
Municipal no sentido de que informe a esta Casa Legislativa se já foi executado o objeto da Lei nº 171/08 de 
22/01/2008 (Programa Caminho da Escola). Da mesma forma à Lei nº 174 e 175/08 de 13 de março de 
2008 (Profissionais para o PSF), informando se há algum PSF em funcionamento. Caso positivo, informe 
quais os profissionais contratados ou concursados que atuam neste programa, suas funções e o local de 
trabalho. JUSTIFICATIVA: Conforme chegou a esta Casa os projetos de lei nº 06, 09 e 010/08 justificando a 
necessidade de aprovação dos mesmos e, com a observação dos vereadores de que havia fundamentos na 
solicitação, foi aprovado pela justificativa do Executivo do Executivo da urgência em colocar em prática, 
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executando as leis originárias dos projetos frente a uma grande necessidade de expandir melhorias na 
saúde municipal e as deficiências no transporte escolar. Então, diante dos fatos justificados, que o 
Executivo nos informe por que não foi executado ainda as leis 171/08, 174 e 175, de tanta importância ao 
nosso Município, pois a Câmara fez seu trabalho na aprovação dos projetos. APROVADO 03/11/08 
INDICAÇÃO N° 159/08 DAS BANCADAS DO ·PMDB e do PSDB - seja elaborado projeto de lei instituindo 
a criação do Conselho do Idoso para o Município. APROVADO 10/11/08 
 PEDIDO DE INFORMAÇÃO N° 046/08 BANCADAS DO PMDB e do PSDB - informe a esta Casa 
Legislativa o contrato, data da realização da locação do prédio, data do recebimento do material do 
telecentro, xérox da publicidade de locação predial (Jornal), gastos realizados até a presente data em 
função da instalação do telecentro. JUSTIFICATIVA: Esta Casa Legislativa desde 2006 é uma das maiores 
incentivadoras de acesso ao mundo virtual, deseja, no entanto, transparência e esclarecimento sobre este 
espaço, já que através de Portaria nº 925/08 o Prefeito já nomeou os membros do Conselho, de acordo com 
a Ata nº 01/08 do dia 23/10/08. O Conselho entende-se já estar formado. APROVADO 10/11/08 
PEDIDO DE INFORMAÇÃO N° 047/08 BANCADAS DO PMDB e do PSDB - no sentido de envie cópia das 
propostas de prestação de serviço para construção de prédios escolares e cópia das atas da Comissão de 
Avaliação licitatória e contrato das empresas vencedoras, de 2007 ao presente momento. APROVADO 
10/11/08 
PEDIDO DE PROVIDÊNCIA 02/2008 DOS VEREADORES SILVIO e ILO -  ao Presidente da Câmara 
Municipal no sentido de que seja encaminhado ao Tribunal de Contas do Estado, bem como ao Ministério 
Público e Corregedoria dos Prefeitos, as questões em anexo sobre as deficiências nas respostas dos 
pedidos de informações nº 034/08, 038/08 e 040/08. JUSTIFICATIVA: Quanto aos Pedidos de 
Informações 034 e 038/08, nota-se em planilha de resposta que o período de 01/06/2008 até 30/09/2008 
os operadores das Secretarias de Obras e Agricultura executaram um número significativo de horas extras, 
objeto já apontado pelo Tribunal de Contas em exercícios anteriores. Também nota-se conforme planilha  
que houve máquinas que trabalharam menos horas do que o Operador desta fez em horas extras, conforme 
identifica planilha. Não se tem desta maneira conhecimento sobre as horas normais dos Operadores nas 
atribuições do seus cargos como Operador. Nota-se também que depois do período eleitoral o Executivo 
corta horas extras reduzindo gastos, baixando Decreto nº 028/08 em anexo. Quanto ao Pedido de 
Informação nº 038/08, a resposta foi deficiente, não veio relatório das caçambas, não veio resposta dos 
materiais usados para terceiros não veio cópia das solicitações dos serviços das referidas Secretarias. 
Quanto ao Pedido de Informação nº 040/08 não veio cópia da escala médica 2005-2006,  dificultando 
análise sobre execução de serviço médico no interior, o qual não temos conhecimento,  conforme item 1.3 
da cópia de contrato em resposta a esta Tomada de Preço 05/06, bem como material que acompanha 
resposta sobre processo licitatório, tomada de preço 005/06, no item 11, das penalidades: 11.5, 11.6 c, 11.6 
g. Pagamento sem reajuste item 8 – I – II - Tomada de Preço nº 04/05. Das penalidades Item 10.5, 10.6 c, 
10.6 g. e do Contrato Item 8.3 , não condiz com o processo licitatório para contratação de uma empresa de 
serviços médicos e sim em nossa análise de um processo licitatório de outras especialidades. Também foi 
posto em votação o pedido do Executivo de apreciação em REGIME DE URGÊNCIA ao PROJETO DE LEI 
Nº 040/08 (remanejo de verbas), sendo rejeitada a urgência por 07 votos contrários (Vereadores Abílio, 
Belmiro, Clóves, Ilo, Romildo, Silvio e Sonia) e 01 voto favorável (vereador Fernando). Após, iniciou-se a 
discussão às CONTAS DO EXECUTIVO REFERENTE AO ANO DE 2006. O Presidente inicialmente leu o 
Parecer final do TCE sob o número 14090 e os tópicos apontados pelos Auditores. Explicou que, conforme 
ele comentou na sessão passada, uma Comissão de Vereadores se reuniu durante a semana e fez 
considerações sobre os apontes, conforme ata a seguir: Aos vinte dias do mês de novembro do ano de dois 
mil e oito, às dezessete horas e trinta minutos, na sala de sessões da Câmara Municipal, reuniu-se uma 
Comissão de Vereadores, conforme convocado pelo Presidente da Câmara na última sessão ordinária 
(17/11/08), registrado em Ata 042/08, para estudo do Processo do Tribunal de Contas do Estado referente à 
Prestação de Contas do Executivo Municipal do exercício de dois mil e seis. Presente o Presidente Elomar 
Rocha Kologeski, o Vereador Clóves Lanzarini (Presidente da Comissão de Constituição, Justiça e Infra-
estrutura Urbana e Rural), o Vereador Abílio Silva de Souza (Vice-Presidente da Comissão de Orçamento, 
Finanças e Controle Externo) e a Vereadora Sonia  Terezinha Storck Garcia (Secretária da Mesa Diretora e 
Relatora da comissão Constituição, Justiça e Infra-estrutura Urbana e Rural). Como já havia sido xerocado 
o processo e distribuído às bancadas, cientes do conteúdo, foram analisados os apontes e as respostas dos 
pedidos de informações da Câmara ao Executivo Municipal  ligados aos mesmos fatos, notando-se a 
existência de reincidências. Relata-se fatos: FATO 01 - ITEM 2.2. – Fl. 169 - PRORROGAÇÃO DE 
CONTRATO COM A EMPRESA DELTA - Por diversos Termos Aditivos com a mesma, ultrapassando 
quarenta e oito meses, contrariando o Inciso IV do Art.57 da lei Federal nº 8666/93, sem buscar propostas 
possivelmente mais vantajosas e sabe-se que o fato mantém-se em forma de reincidência. Doc. Anexo. 
FATO 02 - ITEM 2.3 – Fl. 169 - RELATIVO À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS - Argumento de 
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defesa do Executivo: nenhum médico morando no município e salário baixo. Porém ressalta-se que temos 
um médico concursado no município - 20 horas - desde abril de 2005 em atividade (livro-ponto). Sabe-se 
que não houve nenhum projeto de lei para aumentar o valor do salário do Profissional Médico, as 
informações dadas (fls. 147) ao Tribunal de Contas novamente estão em desconforme com a nossa 
realidade, o que pode ser conferido nas fichas de atendimento ambulatorial com os respectivos carimbos 
médicos do ano competente, já que  novamente notamos que o informado ao TCE não condiz com a 
realidade de 2006. Conforme a tentativa de esclarecimento sobre a prestadora de serviço com a respectiva 
escala de trabalho dos profissionais, sob o Pedido de Informação nº 040/08, o Executivo informa não ter 
condições de esclarecimento referindo não ser atribuição do mesmo. Resposta em anexo. FATO 03 - ITEM 
1.1. – Fl. 166 - HORAS EXTRAS - Referente ao excedente de horas Motoristas citado no aponte a defesa 
do Executivo refere à reprovação do Legislativo do Projeto de Lei nº 014/05, esta Casa informa que há uma 
inverdade quanto à reprovação do mesmo, pois em anexo demonstramos a reprovação da urgência do 
projeto e a retirada do mesmo logo após pelo Executivo. Documentos em anexo. Referente ao excedente 
de horas extras dos demais servidores, tanto Saúde, Obras e Agricultura, nota-se que nem sequer foi 
questionado pelo Executivo a tentativa de sanar os excessos realizados, comprovando-se alguns fatos com 
documento em anexo. Cabe salientar em especial que a informação referente a fl. 92 apresentada pelo 
Executivo ao TCE alega que se trata de Motoristas de Ambulância, em situação que enseja serviço de 
trabalho extraordinário. Nota-se que na relação de servidores com horas extras apontadas fl.92 não consta 
nenhum dos concursados específicos Motorista de Ambulância, mas é de conhecimento que na data 
auditada já havia servidores nesta função. Esta desordem administrativa é de conhecimento local, podendo 
ser conferido com as Portarias e livro- ponto. FATO 04 - ITEM 3. – 3.1 – 3.2 – fl. 173 -  FALTA DE 
REPASSE AO FAPS - Na Auditoria, os Técnicos apontaram os fatos referentes à falta de repasse parte 
patronal e contribuição dos servidores. Nota-se que houve uma deficiência de R$87.733,24 parte patronal e 
R$80.422,15 parte de contribuição dos servidores. A alegação da defesa do Executivo é: dificuldades 
financeiras no município nesse período. Entende-se desta forma de justificativa que, segundo planilha 
apresentada na fl. 98 esta deficiência começou a ocorrer em junho de 2006 até outubro de 2006, que se 
tem conhecimento. No entanto é de se admirar que após o 5º mês no ano de 2006 já começa faltar 
recursos. Sabe-se porém que não somos comunicados de tanto déficit financeiro no exercício de 2006. 
Desta forma então nota-se falta de planejamento frente aos gastos em comparação com a LDO e LOA 
2006. Também argumenta-se que os repasse feitos no ano posterior ao exercício correspondente aos 
débitos. Não sabemos se foram corrigidos os prejuízos ao erário com atualização monetária. Então nota-se 
a falta de repasse em 2006, deixando assim o administrador de cumprir com obrigações do exercício no 
mesmo. Por fim, registra-se que a Comissão de Estudos entende os apontes dos Auditores e, sendo 
conhecedores da realidade local e de acordo com § 2º do Art.31 da Constituição Federal e Art.71 do 
Regimento Interno da Câmara Municipal, encaminha ao Plenário o processo para decisão final. Aprovado 
por 07 votos favoráveis (Vereadores Abílio, Belmiro, Clóves, Ilo, Romildo, Silvio e Sonia) e 01 voto contrário 
(Vereador Fernando) o  APROVADO 24/11/08 
PEDIDO DE INFORMAÇÃO N° 049/08 DOS VEREADORES ILO e SILVIO - no sentido de informe a esta 
Casa o que segue: Qual o Motorista de Ambulância que estava de plantão no dia 30 de novembro de 2008, 
domingo, às 16:48 horas e onde se encontrava o veículo liberado para o plantão no momento. Justificativa: 
Tendo em vista um acidente ocorrido no domingo, dia 30/11/08, por volta das 16:48 horas nas proximidades 
do Posto de Saúde, foi visível o fato que ocorreu envolvendo um veículo e uma moto, tendo um casal 
sofrido ferimentos a ponto de um dos tripulantes da moto ficar no chão por aproximadamente 25 minutos 
sem chegar a ambulância para transporte do mesmo, sobre as pedras de calçamento, com impacto da 
chuva sobre seu corpo a espera da ambulância. APROVADO 01/12/08 
REQUERIMENTO 014/08 DA BANCADA DO PSDB - solicitam ao Presidente da Câmara que convide o 
Diretor Administrativo do DAER, Senhor Ricardo Guimarães, para prestar esclarecimentos sobre a obra de 
asfalto que está por ser iniciada na RST 470, preferencialmente dia 22 deste mês, antes ou após a sessão 
ordinária, sendo aprovado por unanimidade APROVADO 08/12/08 
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DA MESA DIRETORA 
 
INDICAÇÃO Nº 035//08 DA MESA DIRETORA - que seja providenciada a construção de uma ponte no 
Arroio do Velhaco, na estrada que inicia na Boca do Campo, seguindo, passando pela residência do Sr. 
Joverli, seguindo à residência do Sr. Iroildo, na Zona dos Correa. JUSTIFICATIVA: Esta estrada faz ligação 
entre a Zona dos Correa com a estrada geral na Boca do Campo, onde já existe a deficiência a muito tempo 
de uma ponte no arroio, pois a falta desta ocasiona transtorno na passagem pelo mesmo. Desta forma, com 
a construção da referida ponte, facilitaria aos moradores e demais pessoas que poderiam transitar por essa 
estrada, facilitando o fluxo para chegar à estrada geral e à sede do Município. APROVADO 07/04/08 
REQUERIMENTO 007/08 DA MESA DIRETORA - seja enviado a esta Casa Legislativa RAZÃO desde ano 
de 2008, dos empenhos nominais ao Senhor Prefeito Municipal. APROVADO 22/04/08 
PEDIDO DE INFORMAÇÃO Nº 005/08 DA MESA DIRETORA - solicitam ao Executivo Municipal que 
informe o que segue: Quais as exonerações e nomeações procedidas durante o ano de 2007 dos 
Secretários Municipais e Coordenadores; Se existe autorização vigente sobre uso de veículo ou telefone do 
Poder Público Municipal aos Secretários Municipais e Coordenadores quando não estiver em serviço ou 
licenciado. APROVADO 28/04/08 
INDICAÇÃO Nº 092/08 DA MESA DIRETORA - no sentido de que, entre os poderes constituídos, pedem 
que sejam tomadas as devidas providências com relação aos eucaliptos que estão nos terrenos do 
perímetro urbano, na rua Luiz Gonzaga Dalbem e Sete de Setembro, que seja entrado em contato com os 
proprietários dos terrenos onde encontram-se os eucaliptos e solicitado corte dos mesmos. APROVADO 
31/06/08 
INDICAÇÃO Nº 093/08 DA MESA DIRETORA - no sentido de que, entre em contato com a Secretaria de 
competência do estado para solicitar a cedência e doação da propriedade da Escola Alberto Torres, na 
Linha Nova, neste Município. JUSTIFICATIVA: Como é de conhecimento destes vereadores que o prédio 
da escola está desativado e não está sendo usado pelo Estado, sugerimos que poderia ser implantada uma 
escola de Ensino Fundamental Completo nas dependências desta propriedade Estadual. É de 
conhecimento também que existe meios legais de cedência do Estado aos Municípios. APROVADO 
31/06/08 
PEDIDO DE INFOMAÇÃO Nº 012/08 DA MESA DIRETORA – solicitam ao Executivo Municipal que informe 
o que segue: Quantas horas trabalhadas pelas máquinas da Secretaria da Agricultura, horas normais, horas 
extras, dos Operadores e Motoristas, especificado por máquina, bem como cópia dos recibos de pagamento 
dos serviços solicitados e feitos de 01 de abril até o momento, com relatório dos horímetros dos 
maquinários. APROVADO 31/06/08 
PEDIDO DE INFOMAÇÃO Nº 014/08 DA MESA DIRETORA - que envie a esta Casa Legislativa relatório 
específico do veículo INB 8271, das multas de trânsito de 1/01/2006 até o presente momento, com 
discriminativo do Motorista responsável pelo veículo no momento das multas, com relatório das atividades 
desenvolvidas da viagem. Também se houve sindicância para apuração dos fatos aos responsáveis, 
informe o processo. APROVADO 31/06/08 
PEDIDO DE INFORMAÇÃO Nº 017/08/08 DA MESA DIRETORA - solicitam ao Executivo Municipal que 
informe a esta Casa a relação dos veículos, maquinários e bens que foram leiloados da Secretaria de 
Obras, de 1º de janeiro de 2005 até o presente momento, informando os bens patrimoniais que foram 
adquiridos com recurso das vendas para a Secretaria de Obras. APROVADO 14/07/08 
PEDIDO DE INFORMAÇÃO Nº 018/08 DA MESA DIRETORA - solicitam ao Executivo Municipal que 
informe a esta Casa: a movimentação do fundo do CMDCA de 1º de janeiro de 2006 até a presente data; Se 
o telefone o Conselho está ativado ou desativado. Se desativado, informe o motivo. APROVADO 14/07/08 
PEDIDO DE INFORMAÇÃO Nº 019/08 DA MESA DIRETORA - solicitam ao Executivo Municipal que 
informe a esta Casa: nome da Empresa prestadora de serviço recentemente procedido na praça de 
brinquedos localizada na Praça Central do Município e das escolas Municipais;  qual a prestação de serviço 
realizada, citando reforma ou aquisição; valor da prestação de serviço e quais as dotações de pagamento. 
Seja enviado a esta Casa Legislativa cópia do Contrato pertinente. APROVADO 21/07/08 
PEDIDO DE INFORMAÇÃO Nº 020/08 DA MESA DIRETORA - solicitam ao Executivo Municipal que 
informe a esta Casa: Contrato firmado entre a Prefeitura e a Empresa prestadora de serviço de coleta de 
lixo, enviado a esta Casa Legislativa cópia do Contrato pertinente e seus aditivos. APROVADO 21/07/08 
 PEDIDO DE INFORMAÇÃO Nº 021/08 DA MESA DIRETORA - solicitam ao Executivo Municipal que 
informe a esta Casa: Relatório das diárias da Vice-Prefeita desde janeiro de 2006 até o presente momento, 
bem como da mesma como Secretária de Assistência Social, no mesmo período, com relatório das 
atividades desenvolvidas nas viagens. APROVADO 21/07/08 
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PEDIDO DE INFORMAÇÃO Nº 026/08 DA MESA DIRETORA - solicitam ao Executivo Municipal que 
informe a esta Casa Legislativa o que segue referente a Escola Santos Dumont, localizada na Invernada 
dos Abreus: Histórico: Esta Escola já foi discussão nesta Casa, quando a atual administração decidiu 
cancelar o seu atendimento. Solicitamos que o Executivo informe a esta casa o registro de doação do 
terreno, já que se sabe por informação da Secretaria da Saúde que ali iria ser um PSF e qual a entidade 
que foi beneficiada com o material da antiga escola de madeira, com o termo de doação. APROVADO 
28/07/08 
PEDIDO DE INFORMAÇÃO Nº 027/08 DA MESA DIRETORA - solicitam ao Executivo Municipal que 
informe a esta Casa Legislativa o que segue: De acordo com o ofício da Esplanada do Ministério, Sr. 
Ministro de Estado das Comunicações, Hélio Costa, estaria no Município o telecentro comunitário que seria 
franqueado a toda população, informação esta datada de 19 de fevereiro de 2008. Com preocupação esta 
Casa solicita documentação do recebimento do material do telecentro, se existe já o prédio para este 
serviço, informe onde, com respectivo contrato e valor. Sendo que a nossa maior preocupação é com a 
execução bem sucedida dos programas federais e pedimos para que seja disponibilizado o mais breve 
possível, este espaço adequado à instalação e funcionamento do telecentro. APROVADO 28/07/08 
REQUERIMENTO Nº 013/08 DA MESA DIRETORA - solicita ao Executivo Municipal que envie a esta Casa 
Legislativa cópia do encaminhamento do pedido de cedência e doação da propriedade da Escola Alberto 
Torres, na Linha Nova, já que o Executivo, em resposta à Indicação nº 093/08, afirma que “já foi 
encaminhado” o pedido, com cópia do devido protocolo. APROVADO 28/07/08 
INDICAÇÃO Nº 129/08 DA MESA DIRETORA - no sentido de que providencie em seguida que, após a 
chegada dos transportes de alunos na Escola D.Pedro II, seja providenciada a abertura dos portões para 
acesso dos alunos ao abrigo da escola. JUSTIFICATIVA: Por solicitação de pais e alunos, pois os 
estudantes estão tendo que ficar ao rigor na rua em dias de chuva, porque os portões estão fechados. 
APROVADO 25/08/08 
INDICAÇÃO Nº 134/08 DA MESA DIRETORA - no sentido de que seja providenciado pintura e reforma das 
paradas de ônibus do Município.  
PEDIDO DE INFORMAÇÃO Nº 032/08 DA MESA DIRETORA - solicitam que o Executivo informe os 
contratos dos Professores e funcionários de todas as Secretarias, de 01 de março de 2008 até o presente 
momento, com especificação das ocupações, cargos, funções e Secretarias, com o local de trabalho 
APROVADO 08/09/08 
PEDIDO DE INFORMAÇÃO Nº 033/08 DA MESA DIRETORA – que o Executivo informe o relatório de 
trabalho do dia 05 de julho até o presente momento, do Prefeito e da Vice-Prefeita Laureni, informando o 
que segue: deslocamentos feitos para fora do Município com descritivo dos trabalhos realizados, com o 
local e diária, se houve; deslocamentos no Município para o interior, informando serviços prestados à 
comunidade, com localidade e residências. APROVADO 29/09/08 
PEDIDO DE INFORMAÇÃO Nº 037/08 DA MESA DIRETORA – solicitam que o Executivo  informe o motivo 
pelo qual ainda não foi executado os serviços de cobertura do telhado das construções novas da escola 
Egídio Vieira da Silva. APROVADO 06/10/08 
PEDIDO DE INFORMAÇÃO Nº 038/08 DA MESA DIRETORA - solicitam que o Executivo  informe do 
período de 1º de julho de 2008 até o momento, relatório completo dos serviços prestados a particulares pelo 
maquinário da Prefeitura, retroescavadeira, trator, patrolas, caçamba, bem como material usado, canos, 
cascalho, pranchas, para terceiros. Quais os funcionários que prestaram esse trabalho, local e propriedade, 
com cópia da solicitação do serviço na devida Secretaria, bem como cópia do pagamento dos serviços e 
materiais usados. APROVADO 06/10/08 

PEDIDO DE INFORMAÇÃO Nº 040/08 DA MESA DIRETORA - solicitam que o Executivo que envie 
a esta Casa Legislativa cópia dos processos licitatórios das  empresas prestadora de 
serviços médicos, a partir de janeiro de 2005, bem como cópia da escala médica de 2005 
e 2006, com o horário de trabalho. APROVADO 13/10/08 

PEDIDO DE INFORMAÇÃO Nº 042/08 DA MESA DIRETORA - envie a esta Casa Legislativa cópia das 
Portarias e/ou outra forma de transferência de poderes do Prefeito à Vice-Prefeita, quando nas saídas com 
relação dos fins necessários que justifiquem a ausência do Prefeito do seu cargo desde 1° de janeiro de 
2005 até o presente momento. APROVADO 27/10/08 
PEDIDO DE INFORMAÇÃO N° 048/08 DA MESA - informe a esta Casa o Motorista e relatório dos serviços 
prestados pela caçamba IGH 1640 para particular no dia 14/11/2008 e 23/11/2008, bem como a solicitação 
do serviço na Secretaria competente. Também envie cópia dos pagamentos dos serviços prestados a 
particulares e material transportado. Justificativa: Segundo informações por terceiros a estes vereadores, 
nos dias citados, a caçamba de propriedade da Prefeitura Municipal estaria prestando serviço na localidade 
de Faxinal junto a propriedade do Sr. Pedro Reck. APROVADO 01/12/08 
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 TOTAL DE PROPOSIÇÕES 
 ESCRITAS E VERBAIS 

 APRESENTADAS PELOS VEREADORES 
 

ABÍLIO     TOTAL: 10 
BELMIRO    TOTAL: 06 
CLÓVES            TOTAL: 53 
ILO      TOTAL: 54 
FERNANDO   TOTAL: 13 
SILVIO     TOTAL: 33 
SONIA     TOTAL: 09 
ROMILDO        TOTAL: 10 
EM CONJUNTO:  TOTAL: 29 
MESA DIRETORA TOTAL: 24 


