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Mensagem  
 
              

 
 
 

Este relatório tem o propósito de registrar e 
divulgar o trabalho realizado pelo Legislativo Municipal neste ano de 
dois mil e nove. 

 
“Não poderíamos deixar de registrar um 

agradecimento muito especial a todos os vereadores, funcionários, 
familiares e colaboradores pelo trabalho realizado durante o 
exercício de 2009 e, o que é mais importante, pelos resultados já 
obtidos e por aqueles que ainda chegarão. Não se colhe nenhum 
fruto se não semearmos e sem cuidá-los. Tudo é um processo de 
principio, meio e fim. Se as sementes escolhidas forem sadias, a 
tendência é de obtermos bons frutos. Acreditamos que todo o 
empenho, todas as dificuldades, todas as tentativas foram 
absolutamente recompensadas. 

O resultado final de tudo que aqui foi descrito 
aparecerá num futuro muito próximo. Acreditamos que nosso 
Município merece esse esforço. Tenho a certeza que todos os 
nossos cidadãos, em especial as crianças e os jovens, saberão 
julgar e usufruir dos resultados que chegarão. Que o ano que vai 
chegar seja bem melhor para todos e que a nossa comunidade 
possa viver em paz”. 

 
 
 
 
 

Ivan Carlos Tejada Pacheco 
     Presidente da Câmara Municipal 
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PRESIDENTE: IVAN CARLOS TEJADA PACHECO  
VICE-PRESIDENTE: JORGE BARRETO DE LIMA 
1º SECRETÁRIO: ALVARO DUARTE DA SILVA 
2º SECRETÁRIO: PAULO FERNANDO DE SOUZA 
 

DEMAIS VEREADORES:               
        
 
       
 
 
 
 
 
 
 

 
  

          ABILIO SILVA DE SOUZA        ILO W. LOMBARDI       MANOEL RENATO S, SILVA   OSMAR SILVEIRA DE SOUZA     ROSA LIANA V. DOS SANTOS  

  
FUNCIONÁRIOS 

 
ALEXSANDRO BARBOSA PACHECO 

Assessor Jurídico 
CC – nomeado em 12/3/2009 

 
SOLANGE SEMENSATTO AMENGUAL 
Secretária e Tesoureira Concursada 

Atua na Câmara desde 1993 
 

CESAR CARVALHO AMBRÓSIO 
Escriturário 

Nomeado em 03/12/08 
 

ESTEFÂNIA BIELAVSKI 
Assessora Legislativa 

CC – nomeada em 06/03/09  
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COMISSÃO REPRESENTATIVA, que atuou no recesso deste ano (fevereiro), foi assim 
composta: Mesa Diretora mais o Vereador Abílio Silva de Souza. 
COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E  INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL: ILO W. 
LOMBARDI, PRESIDENTE; MANOEL RENATO SANTOS SILVA,  VICE-PRESIDENTE; ALVARO 
DUARTE DA SILVA, RELATOR.  
COMISSÃO DE ORÇAMENTO, FINANÇAS E CONTROLE EXTERNO: JORGE BARRETO DE LIMA, 
PRESIDENTE; ROSA LIANA VIEIRA DOS SANTOS,  VICE-PRESIDENTE; OSMAR SILVEIRA DE 
SOUZA, RELATOR (Vereador Osmar saiu espontaneamente da Comissão dia 01/06/09 sendo 
substituído pelo Vereador Paulo Fernando de Souza). 

Líderes de Bancada: PMDB, Vereador Ilo W. Lombardi; PP, Vereador Manoel Renato Santos 
Silva; PT, Vereador Álvaro Duarte da Silva; DEM, Vereador Jorge Barreto de Lima; PTB, Vereador 
Osmar Silveira de Souza.  
COMISSÃO DE REVISÃO DO REGIMENTO INTERNO E DA LEI ORGÂNICA MUNICIPAL: 
Presidente Abílio Silva de Souza, Secretário Manoel Renato Santos da Silva e Relator Álvaro 
Duarte da Silva. Criada dia 06/07/09 
COMISSÃO DE ANÁLISE DO PROCESSO DE CONTAS DO PREFEITO MUNICIPAL 
REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2007: Presidente Osmar Silveira de Souza, Secretária Rosa 
Liana Vieira dos Santos e Relator Paulo Fernando de Souza. Criada dia 06/07/09 

 
SESSÕES DE PLENÁRIO 

 
 
 
 
 

 
SESSÕES ITINERANTES 

Salão da Capela da Boca do Campo – Dia 25/05/09 
Sede da Associação da Linha Brandão – Dia 27/07/09 
Sede da Associação da Invernada dos Abreus – Dia 03/11/09 
Sede da Associação do Cerro dos Abreus – Dia 07/12/09 
 

 
 

47  ORDINÁRIAS 
03 EXTRAORDINÁRIAS 
01 ESPECIAIS 
04 SOLENES 

TOTAL: 55 SESSÕES 
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AUDIÊNCIAS PÚBLICAS 
 

Nº 001/09 – avaliação do cumprimento das metas fiscais de resultado nominal e primário do 3º 
Quadrimestre 2008. Dia 27/02/09 
Nº 002/09 – avaliação do cumprimento das metas fiscais de resultado nominal e primário do 1º 
Quadrimestre 2009. Dia 15/05/09 
Nº 003/09 - apreciação do PROJETO DE LEI Nº 032/09, oriundo do Executivo Municipal, que 
dispõe sobre o Plano Plurianual do Município de Barão do Triunfo para o período de 2010 a 2013. 
Dia 24/08/09 
Nº 004/09 - avaliação do cumprimento das metas fiscais de resultado nominal e primário do 2º 
Quadrimestre 2009. DIA 28/09/09 
Nº 005/09 – apreciação DA EMENDA Nº 002/09 A LEI ORGÂNICA MUNICIPAL DE BARÃO DO 
TRIUNFO. DIA 20/11/09 
Nº 006/09 – PROJETO DE LEI Nº 051/09, que dispõe sobre a Lei de Diretrizes Orçamentárias 
para o período de 2010, e o PROJETO DE LEI Nº 052/09, que estima a receita e fixa a despesa 
para o exercício de 2010. DIA 21/12/09 
 
 
 

 
OFÍCIOS 

077  ao Prefeito -   055 Ofícios Legislativos – 006 Ofícios 
Patrimônio – 12 Ofícios Cronogramas 

 

 
 

PORTARIAS 
 
 
N º 001/09 – Exonera a Assessora Jurídica Themis Figueiredo Leal. Dia 05/02/09 
N º 002/09 – Nomeia Estefânia Bielaski como Assessora Legislativa. Dia 06/03/09 
N º 003/09 -  Nomeia o Assessor Jurídico Alexsandro Barbosa Pacheco. Dia 12/03/09 
N º 004/09 –  Nomeia como responsável pelas compras da Câmara Municipal de Barão do Triunfo 
a servidora Solange Semensatto Amengual. Dia 12/03/09 
N º 005/09 – Designa a servidora Solange Semensatto Amengual para Comissão de Licitações 
nos processos licitatórios referente à Câmara Municipal. Dia 12/03/09 
 

 
 

CONTRATOS 
 

Nº 001/09 – Conectsul Comércio e Serviços Ltda. Internet banda larga via rádio. Dia 5/01/09 até 
final de dezembro 2009. 
Nº 002/09 – DELTA SOLUÇÕES EM INFORMÁTICA LTDA –  programa de geração da folha de 
pagamento – firmado em 05/01/09 até final do ano. 

Nº 003/09 – RD INFORMÁTICA, aquisição de computadores, estabilizadores e impressora. Dia 

26/01/2009.  
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Nº 004/09 – LEONORA SILVA DA SILVA, aquisição de nobreak e impressora. Dia 26/01/2009. 

COM ADITIVO 01/09. 
Nº 005/09 – EMPRESA ADVENTO – serviço de assessoria e consultoria. Dia 02/02/09. COM 
ADITIVO 01/09 
Nº 006/09 – NILVIO RODRIGUES DOS SANTOS – publicação das matérias oficiais da Câmara – 
firmado em 05/03/09 até final do ano. 
Nº 007/09 – DELTA SOLUÇÕES EM INFORMÁTICA. Programa de Geração Tesouraria e 
Contabilidade Dia 02/03/09 até 2011.  
Nº 008/09 – DESENFECSUL. Serviço de limpeza da sede da Câmara – Data 06/04/09 – por um 
ano, prorrogável. Havia sido aditivado em 30/12/08 prorrogando-o para janeiro e fevereiro e 
março/2009. 
Nº 009/09 – AUTOMÓVEIS SUL, LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA – locação de veículo para 
ocasião especial, tempo determinado (entrega de convites para o Encontro de Município em Bento 
Gonçalves, assunto BR/RST 470). Dia 30/06/2009. 
Nº 010/09 - SULEK SISTEMAS ELETRÔNICOS LTDA - aquisição de um informativo eletrônico de 
mensagens variadas para uso no ambiente externo e um gerenciador eletrônico de oratória para 
as sessões plenárias. Dia 19/10/09 
Nº 011/09 – MARAL SERVIÇOS DE CONSTRUÇÕES LIMPEZA E SERRALHERIA LTDA - 
execução dos serviços de reforma do espaço do subsolo do prédio da Câmara Municipal, bem 
como adequação com construção de dois sanitários. Dia 23/11/2009. ADITIVO 01/09 de 22/12/09 
– prorroga o prazo estipulado no contrato para até 21 de janeiro de 2009. 
Nº 012/09 – YANCAEL -  aquisição de mobiliário: cadeiras e mesas, para a sala do subsolo da 

Câmara Municipal de Barão do Triunfo. DIA 17/12/09. 
Nº 013/09 - LEONORA SILVA DA SILVA, criação de site com integração de banco de 
dados. DIA 17/12/09. 
ADITIVO 002 - IGAM – aquisição de informativo de atualizações. Dia 05/01/09 a 31/12/09.  

 

LICITAÇÕES 
Nº 001/09 – aquisição de microcomputadores e equipamentos de informática e impressoras, 
novos. HOMOLOGADA DIA 26/01/09. 
Nº 002/09 – contratação de serviços de limpeza em geral, na área interna e externa da sede da 
Câmara Municipal, com carga horária diária de 4 horas de segunda a sexta feira. HOMOLOGADA 
DIA 06/04/09. 
Nº 003/09 – execução dos serviços de reforma do espaço do subsolo do prédio da Câmara 
Municipal, bem como adaptação para dois sanitários. NÃO HOMOLOGADA DIA 10/08/09. 
Nº 004/09 - aquisição de um informativo eletrônico de mensagens variadas para uso no ambiente 
externo e um gerenciador eletrônico de oratória em sessões plenárias, para a câmara. 
HOMOLOGADA DIA 19/10/09. 
Nº 005/09 - execução dos serviços de reforma do espaço do subsolo do prédio da Câmara 
Municipal, bem como adaptação para dois sanitários. HOMOLOGADA DIA 20/11/2009. 
Nº 006/09 - Aquisição de cadeiras e mesas para o subsolo da Câmara Municipal de Barão do 
Triunfo. HOMOLOGADA DIA 17/12/09 
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PARTICIPAÇÕES EM REUNIÕES, CURSOS E 
SEMINÁRIOS 

 
VEREADOR OBJETIVO DIA 

IVAN PACHECO X Curso  Técnico da UVERGS POA 28 a 30/jan 

ALVARO D.SILVA X Curso  Técnico da UVERGS POA 28 a 30/jan 

JORGE B.LIMA X Curso  Técnico da UVERGS POA 28 a 30/jan 

ROSA L.V.SANTOS ESEM Curso 18 e 19/fev 

JORGE B.LIMA ESEM Curso 18 e 19/fev 

PAULO FERNANDO ESEM Curso 18 e 19/fev 

MANOEL RENATO ESEM Curso 18 e 19/fev 

IVAN PACHECO reunião EXPOAGRO AFUBRA 5/mar 

ILO W.LOMBARDI reunião EXPOAGRO AFUBRA 5/mar 

JORGE B.LIMA reunião EXPOAGRO AFUBRA 5/mar 

IVAN PACHECO ida TCE 2/mar 

ALVARO D.SILVA ida TCE 2/mar 

JORGE B.LIMA ida TCE 2/mar 

MANOEL RENATO ida ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA 4/mar 

ILO W.LOMBARDI ida MINISTÉRIO PÚBLICO 21/jan 

MANOEL RENATO ida ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA 3/abr 

MANOEL RENATO AUDIÊNCIA PÚBLICA SJ 8/abr 

ILO W.LOMBARDI AUDIÊNCIA PÚBLICA SJ 8/abr 

PAULO FERNANDO AUDIÊNCIA PÚBLICA SJ 8/abr 

IVAN PACHECO AUDIÊNCIA PÚBLICA SJ 8/abr 

JORGE B.LIMA AUDIÊNCIA PÚBLICA SJ 8/abr 

ROSA L.V.SANTOS AUDIÊNCIA PÚBLICA SJ 8/abr 

ABILIO S.SOUZA AUDIÊNCIA PÚBLICA SJ 8/abr 

IVAN PACHECO TCE senha de acesso 14/mai 

IVAN PACHECO TCE mais doc. para senha 19/mai 

IVAN PACHECO ANATEL pedido de antena 20/mai 

JORGE B.LIMA ANATEL pedido de antena 20/mai 

IVAN PACHECO CONVITE MUNICÍPIOS DA RST 470 30/06-1,2,3/07 

MANOEL RENATO REUNIÃO ACVERC 4/jul 

ILO W.LOMBARDI REUNIÃO ACVERC 4/jul 
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ALVARO D.SILVA REUNIÃO ACVERC 4/jul 

IVAN PACHECO REUNIÃO ACVERC 4/jul 

JORGE B.LIMA REUNIÃO ACVERC 4/jul 

OSMAR S.SOUZA REUNIÃO ACVERC 4/jul 

JORGE B.LIMA REUNIÃO ACVERC MINAS LEÃO 7/jul 

IVAN PACHECO IDA BRASILIA 14a16/07 

JORGE B.LIMA REUNIÃO ACVERC SJ 14/jul 

IVAN PACHECO REUNIÃO IGAM PPA 23/jul 

ALVARO D.SILVA REUNIÃO IGAM PPA 23/jul 

MANOEL RENATO REUNIÃO IGAM PPA 23/jul 

ROSA L.V.SANTOS REUNIÃO IGAM PPA 23/jul 

ABILIO S.SOUZA REUNIÃO IGAM PPA 23/jul 

PAULO FERNANDO REUNIÃO IGAM PPA 23/jul 

JORGE B.LIMA REUNIÃO IGAM PPA 23/jul 

IVAN PACHECO REUNIÃO ACVERC eleição 25/jul 

ALVARO D.SILVA 
REUNIÃO ACVERC eleição 

25/jul 

MANOEL RENATO 
REUNIÃO ACVERC eleição 

25/jul 

ROSA L.V.SANTOS 
REUNIÃO ACVERC eleição 

25/jul 

ABILIO S.SOUZA 
REUNIÃO ACVERC eleição 

25/jul 

OSMAR S.SOUZA 
REUNIÃO ACVERC eleição 

25/jul 

ILO W.LOMBARDI 
REUNIÃO ACVERC eleição 

25/jul 

PAULO FERNANDO 
REUNIÃO ACVERC eleição 

25/jul 

JORGE B.LIMA 
REUNIÃO ACVERC eleição 

25/jul 

IVAN PACHECO REUNIÃO DAER TREVO ULBRA SJ em POA 17/ago 

IVAN PACHECO IGAM PPA SEGUNDA REUNIÃO 18/ago 

IVAN PACHECO ACVERC POSSE 22/ago 

ALVARO D.SILVA ACVERC POSSE 22/ago 

IVAN PACHECO ASSEMBLÉIA VISITA DEP.MARCO MAIA 4/set 

ALVARO D.SILVA ASSEMBLÉIA VISITA DEP.MARCO MAIA 4/set 

IVAN PACHECO REUNIÃO DA ASMURC SJ 9/set 

OSMAR S.SOUZA BRASILIA CNM E GABINETES 22a24/09 

PAULO FERNANDO BRASILIA CNM E GABINETES 22a24/09 

IVAN PACHECO BRASILIA GABINETES 23a25/09 

ALVARO D.SILVA BRASILIA GABINETES 23a25/09 

JORGE B.LIMA CURSO IGAM COMO FAZER LEI 23a25/09 

ILO W.LOMBARDI CURSO IGAM COMO FAZER LEI 23a25/09 
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ROSA L.V.SANTOS CURSO IGAM COMO FAZER LEI 23a25/09 

ABILIO S.SOUZA CURSO IGAM COMO FAZER LEI 23a25/09 

IVAN PACHECO 
REUNIÃO COMISSÃO DE 
AGRICULTURA 18/set 

JORGE B.LIMA 
REUNIÃO COMISSÃO DE 
AGRICULTURA 18/set 

IVAN PACHECO REUNIÃO ASMURC/ACVERC E.SUL 21/set 

ALVARO D.SILVA REUNIÃO ASMURC/ACVERC E.SUL 21/set 

PAULO FERNANDO REUNIÃO ASMURC/ACVERC E.SUL 21/set 

ROSA L.V.SANTOS REUNIÃO ASMURC/ACVERC E.SUL 21/set 

MANOEL RENATO REUNIÃO ASMURC/ACVERC E.SUL 21/set 

OSMAR S.SOUZA REUNIÃO ASMURC/ACVERC E.SUL 21/set 

ABILIO S.SOUZA REUNIÃO ASMURC/ACVERC E.SUL 21/set 

ILO W.LOMBARDI REUNIÃO CRIAÇÃO FRENTE RST470 28/set 

ALVARO D.SILVA REUNIÃO CRIAÇÃO FRENTE RST470 28/set 

OSMAR S.SOUZA REUNIÃO CRIAÇÃO FRENTE RST470 28/set 

IVAN PACHECO REUNIÃO CRIAÇÃO FRENTE RST470 28/set 

JORGE B.LIMA REUNIÃO CRIAÇÃO FRENTE RST470 28/set 

ROSA L.V.SANTOS REUNIÃO CRIAÇÃO FRENTE RST470 28/set 

IVAN PACHECO AUDIÊNCIA COM GOVERNADORA 8/out 

JORGE B.LIMA AUDIÊNCIA COM GOVERNADORA 8/out 

ALVARO D.SILVA AUDIÊNCIA COM GOVERNADORA 8/out 

ROSA L.V.SANTOS AUDIÊNCIA COM GOVERNADORA 8/out 

IVAN PACHECO SEGURANÇA PÚBLICA CHARQUEADAS 15/out 

ALVARO D.SILVA SEM.CONSELHO TUTELAR 15/16/10/09 

JORGE B.LIMA CURSO PREVIDENCIÁRIO 4/5/11/09 

IVAN C.T.PACHECO IDA AO IGAM  11/11/09 

JORGE B. LIMA IDA AO IGAM  23/11/09 

IVAN C.T.PACHECO IDA AO IGAM  23/11/09 

IVAN C.T.PACHECO IDA A BRASILIA EM NOVEMBRO 
 

IVAN C.T.PACHECO IDA AO IGAM  09/12/09 

IVAN C.T.PACHECO REUNIÃO MUN. SEM ASFALTO 15/12/09 

JORGE B. LIMA REUNIÃO MUN. SEM ASFALTO 15/12/09 

ALVARO D. SILVA REUNIÃO MUN. SEM ASFALTO 15/12/09 

PAULO FERNANDO SOUZA REUNIÃO MUN. SEM ASFALTO 15/12/09 
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PROJETOS DO 
LEGISLATIVO 

 

 
 
 
 
 
 
 

PROJETOS DE LEI  
PROJETO DE LEI LEGISLATIVO No 071/09, da Mesa Diretora, que cria o cargo de Assessor Legislativo 
na Câmara Municipal. APROVADO 02/03/2009 
PROJETO DE LEI LEGISLATIVO No 072/09, do Vereador Ilo, que altera o nome da rua Visconde de 
Pelotas para Pastor Jovelino Antonio da Silva.  APROVADO EM 24/08/09 

PROJETO DE EMENDA À LEI ORGÂNICA MUNICIPAL - Altera a redação do “caput” Art. 10, Art. 
12, § 3º do Art.13, inciso IV do Art. 23, Art. 28, “caput” do Art. 32, “caput” do Art. 33, § 2º 
do Art. 33, inciso IV do Art. 35, “caput” do Art. 43, Art. 44,  “caput” do Art.45, Art. 46, Art. 
48, inciso XIV do Art.54 e extingue o § 6º do Art. 63. Acrescenta Parágrafo único ao Art. 
46; acrescenta § 1º ao Art. 43. Renumera o § 1º como 2º e o § 2º como § 3º do Art. 43. 
 APROVADA 1º TURNO EM 16/11/09 E EM 2º TURNO DIA 30/11/09. 
 

RESOLUÇÕES 
RESOLUÇÃO Nº 001/09, que dispõe sobre a programação financeira e cronograma de 
desembolso do Poder Legislativo para o exercício financeiro de 2009. Data 02/01/09 

RESOLUÇÃO Nº 002/09 - dispõe sobre a pauta das sessões legislativas, ordem do dia e dá 
outras providências. Data 13/02/09 
RESOLUÇÃO Nº 003/09 – dispõe sobre a alteração de horário quanto ao expediente interno e 
externo do poder legislativo municipal de Barão do Triunfo e dá outras providências. Data 
13/02/09 
RESOLUÇÃO Nº 04/09 - dispõe sobre a abertura das reuniões plenárias legislativas e dá outras 
providências. Data 13/02/09 
RESOLUÇÃO Nº 05/09 - Institui o Troféu “Mulher Cidadã Baronense” e dá outras providências. 
Data 03/03/09 
RESOLUÇÃO Nº 06/09 - Altera o horário de das sessões ordinárias da Câmara Municipal e dá 
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outras providências.  Data 17/03/09 
RESOLUÇÃO Nº 07/09 - Dispõe sobre a criação da Comissão Especial para Revisão do Regimento 

Interno da Câmara Municipal e da Lei Orgânica do Município de Barão do Triunfo.  Data 06/07/09 
RESOLUÇÃO Nº 08/09 - Dispõe sobre a criação da Comissão Especial para análise do Processo de 
Contas do Prefeito Municipal de Barão do Triunfo referente ao exercício de 2007. Data 06/07/09 
RESOLUÇÃO Nº 09/09 - Oficializa a utilização do sistema de autenticação dos pagamentos realizados pela 
Câmara Municipal.  Data 01/08/09 
RESOLUÇÃO Nº 010/09 - Autoriza a Câmara Municipal de Barão do Triunfo a contribuir, mensalmente, 
para a Associação das Câmaras de Vereadores da Região Carbonífera – ACVERC, e dá outras 
providências.  Data 14/09/09 
RESOLUÇÃO Nº 010A/09 - . Altera o horário das sessões ordinárias da Câmara Municipal e dá outras 
providências.  Data 19/10/09 

RESOLUÇÃO Nº 011/09 – dispõe sobre o Regimento Interno da Câmara Municipal. Data 14/12/09 
 
 

 
DECRETOS 

 
DECRETO LEGISLATIVO Nº 030/09 que APROVA as contas dos administradores do Executivo Municipal 
de Barão do Triunfo referente ao exercício de 2007, administradores Sr.Odone Kloppeburg e Sra. Laureni 
Garcia Pagini. Aprovado em 17/11/09 
DECRETO LEGISLATIVO Nº 031/09, que aprova os nomes das seis indicadas ao “Troféu Mulher Cidadã 
Baronense”. Aprovado em 21/12/09 
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PROJETOS 
DO 

EXECUTIVO 

 
PREFEITO MUNICIPAL ODONE KLOPPEMBURG 

 
PROJETO DE LEI Nº 001/09 - redução da carga horária dos servidores municipais e dá outras 
providências. REJEITADO 12/01/2009. 
PROJETO DE LEI N° 002/09 - que cria os cargos do Município e dá outras providências (01 Farmacêutico) 
com a Mensagem Retificativa. APROVADO 26/01/2009. 
PROJETO DE LEI N° 003/09 - que autoriza firmar convênio com o COREDE – centro Sul e dá outras 
providências. Com MENSAGEM RETIFICATIVA. APROVADO 19/01/2009. 
PROJETO DE LEI N° 004/09 - que autoriza firmar convênio com o Sindicato dos Trabalhadores Rurais de 
Barão do Triunfo e dá outras providências. APROVADO 26/01/2009. 
PROJETO DE LEI N° 005/09 - que autoriza firmar convênio com o CONSEPRO de Barão do Triunfo para 
custear as despesas com aluguel de prédios para instalação da Polícia Civil, GPM e Conselho Tutelar, 
como também concede auxílio moradia (máximo 03), e dá outras providências. Com Mensagem 
Retificativa. O Vereador Ilo havia apresentado EMENDA Nº 001/09, na qual excluía o art. 2º e seu 
Parágrafo único, do referido projeto, porém foi rejeitada por 06 a 02 votos favoráveis dos vereadores Ilo e 
Jorge. APROVADO 26/01/2009. 
PROJETO DE LEI N° 006/09 - que autoriza firmar convênio com a APAE (R$1.500,00 mensais) e dá outras 
providências. APROVADO 26/01/2009. 
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PROJETO DE LEI N° 007/09 - que autoriza realizar despesa que indica e dá outras providências (Festa da 
Uva – até R$2.000,00). APROVADO 19/01/2009. 
PROJETO DE LEI N° 008/09 - oriundo do Executivo Municipal, que autoriza realizar convênio com o TRE e 
dá outras providências, com EMENDA da MESA DIRETORA, que também obteve aprovação unânime: 
Altera o Art. 5º, que passa a vigorar com a seguinte redação: Art. 5º - Esta lei entra em vigor na data de sua 
publicação. APROVADO 26/01/2009. 
PROJETO DE LEI N° 009/09, que autoriza o Poder Executivo Municipal a realizar despesa que indica e dá 
outras providências (até R$2.000,00 - Rodeio Crioulo). APROVADO 09/03/2009 
PROJETO DE LEI N° 010/09 - que autoriza repassar ao CENART valor doado pela CRM (R$2.000,00) e dá 
outras providências, com a seguinte EMENDA de autoria da Mesa Diretora: Altera o Art. 1º, que passa a ter 
a seguinte redação: “Art. 1º. Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a receber doação, em espécie, no 
valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais) do doador Companhia Rio-grandense de Mineração, com o encargo de 
destinar o recurso para o patrocínio do Projeto Arte em Cena (CENART). APROVADO 26/01/2009. 
PROJETO DE LEI N° 011/09 - que autoriza o Poder Executivo Municipal a contratar operações de crédito 
com o BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S.A- BANRISUL, como agente do sistema BNDES, 
para aquisição de máquinas e equipamentos rodoviários (pro vias BANRISUL). APROVADO 27/02/2009. 
PROJETO DE LEI N° 012/09 - autoriza o Poder Executivo a contribuir mensalmente com a Entidade 
Nacional de Representação dos Municípios do Estado do Rio Grande do Sul e dá outras providências. 
DEVOLVIDO 30/12/09. 
PROJETO DE LEI N° 013/09 - que altera o Art.2° da lei municipal 127/2007, que criou o Conselho Municipal 
de Acompanhamento, Controle Social, comprovação e fiscalização dos recursos do Fundo de Manutenção e 
Desenvolvimento da Educação Básica e de valorização dos profissionais da educação. APROVADO 
09/03/2009. 
PROJETO DE LEI N° 014/09 - que altera a Lei nº 185 que cria Banda Municipal e dá outras providências, 
com a MENSAGEM RETIFICATIVA. APROVADO 30/03/2009. 
PROJETO DE LEI N° 015/09 - que autoriza o Poder Executivo Municipal a proceder a contratação de 
pessoal por prazo determinado para atender necessidade de excepcional interesse público e dá outras 
providências (para o TRE). APROVADO 27/02/2009. 
PROJETO DE LEI N° 016/09 - que altera o Art.2° da lei municipal 215/2009 e dá outras providências 
(repasse de R$300,00 reais para cada auxílio moradia de policiais militares que vierem se instalar no 
município, limitado a 05 (cinco) auxílios. APROVADO 16/03/2009. 
 PROJETO DE LEI N° 017/09 - que cria os cargos de Barão do Triunfo e dá outras providências, com 
EMENDA Nº 001/09 DO VEREADOR ILO, reduzindo de duas para uma vaga a ser criada de Operador de 
Máquinas. APROVADO 22/04/2009. 
PROJETO DE LEI N° 018/09 - que dispõe sobre a estrutura político administrativa e o regime de cargos em 
Comissão e Funções Gratificadas e dá outras providências (cria Secretaria de Desporto, Turismo e Lazer). 
APROVADO 13/04/2009. 
PROJETO DE LEI N° 019/09 - que abre crédito especial – Anulação de Dotação no orçamento programa 
2009 do tipo alteração especial. APROVADO 13/04/2009. 
PROJETO DE LEI N° 020/09 - que autoriza firmar convênio com o Governo do Estado do RS, através da 
Secretaria da Agricultura e Abastecimento (construção de açudes). APROVADO 13/04/2009. 
PROJETO DE LEI Nº 021/09 - taxas de iluminação pública, foi arquivado, pois obteve parecer desfavorável 
das duas comissões de Pareceres. ARQUIVADO 04/05/2009. 
PROJETO DE LEI N° 022/09 – autoriza o Poder Executivo Municipal a firmar convênio com o Estado do Rio 
Grande do Sul com interveniência da Secretaria de Educação do Estado do Rio Grande do Sul e o 
Município de Barão do Triunfo e dá outras providências. APROVADO 13/04/2009. 
PROJETO DE LEI N° 023/09 - que autoriza realizar o Poder Executivo Municipal a realiza despesa que 
indica e dá outras providências. MENSAGEM RETIFICATIVA aumentando mais mil reais para o 
Campeonato Regional da Serra do Herval. APROVADO 13/04/2009. 
PROJETO DE LEI N° 024/09 - autoriza o Poder Executivo Municipal a proceder à contratação de pessoal 
por prazo determinado para atender necessidade de excepcional interesse público (Oficineiro de Língua 
Inglesa). REJEITADO 27/04/2009 
PROJETO DE LEI N° 025/09 - que autoriza firmar convênio com o Estado do Rio Grande do Sul, através da 
Secretaria da Agricultura e Abastecimento (Aquisição de Implementos para Patrulha Agrícola). APROVADO 
22/04/2009. 
PROJETO DE LEI N° 026/09 - que autoriza realizar a despesa que indica e dá outras providências (até 
R$27.000,00 para a Festa do Agricultor 2009). APROVADO 11/05/2009 
PROJETO DE LEI N° 027/09 - que autoriza abrir crédito especial no Orçamento Municipal e dá outras 
providências. APROVADO 11/05/2009. 
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PROJETO DE LEI N° 028/09 - oriundo do Executivo Municipal, que concede revisão geral anual aos 
servidores municipais (5,83%) APROVADO 18/05/2009. 
PROJETO DE LEI N° 029/09 - que autoriza contratação de pessoal por prazo determinado para atender 
necessidade de excepcional interesse público e dá outras providências (Agentes Comunitário PSF), com a 
MENSAGEM RETIFICATIVA (04 vagas). APROVADO 01/06/2009.  
PROJETO DE LEI N° 030/09 - que autoriza realizar despesa que indica e dá outras providências (até 
R$1.000,00 Campeonato de Bocha). APROVADO 01/06/2009. 
PROJETO DE LEI N° 031/09 - autoriza a abertura de Crédito Especial, Anulação de Dotação no Orçamento 
programa de 2009, do tipo alteração Especial. APROVADO 20/07/2009. 
PROJETO DE LEI 032/09 - dispõe sobre o Plano Plurianual do Município de Barão do Triunfo para o 
Período de 2010 a 2013, com a MENSAGEM RETIFICATIVA . APROVADO 07/12/09. 
PROJETO DE LEI N° 033/09 - que altera o anexo I da Lei Municipal 035/2005 e dá outras providências. 
APROVADO 27/07/2009. 
PROJETO DE LEI N° 034/09 - abre crédito especial no orçamento Municipal e dá outras providências. 
APROVADO 10/08/2009. 
PROJETO DE LEI N° 035/09 - institui o Plano Municipal de Educação e dá outras providências. 
APROVADO 19/10/2009. 
PROJETO DE LEI N° 036/09 - autoriza o Poder Executivo Municipal a realizar despesa que indica e dá 
outras providências (Campeonato de canastra – R$1.000,00). APROVADO 24/08/2009. 
PROJETO DE LEI N° 037/09 - autoriza o Poder Executivo Municipal a realizar a despesa que indica e dá 
outras providências (Semana Farroupilha R$1.000,00) APROVADO 08/09/2009. 
PROJETO DE LEI N° 038/09 - Altera a Lei n° 214/2009, onde autoriza o Poder Executivo a firmar convênio 
com o Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Barão do Triunfo, e dá outras providências. RETIRADO 
27/08/2009. 
PROJETO DE LEI N° 039/09 - altera a Lei n° 213/2009, onde cria os cargos do Município de Barão do 
Triunfo e dá outras providências. DEVOLVIDO 08/09/2009. 
PROJETO DE LEI N° 040/09 - institui horário especial de trabalho, cria gratificação por atividade de 
natureza especial para motorista do transporte escolar e dá outras providências. REJEITADO 13/10/2009. 
PROJETO DE LEI N° 041/09 - autoriza o poder executivo a instituir o programa de integração, para 
aumento da arrecadação, valorização da produção primária, do comércio e indústria local, autoriza e define 
premiação e dá outras providências, com MENSAGEM e a seguinte EMENDA DA BANCADA DO PMDB e 
DEM: Altera a redação do Art. 12, que passa a vigorar com a seguinte redação: Art.12 - Fica o Poder 
Executivo autorizado a efetuar despesas até o limite máximo de R$7.000,00 (sete mil reais) para aquisições 
dos prêmios, cautelas e divulgação, na dotação orçamentária própria. APROVADO 05/09/2009. 
PROJETO DE LEI N° 042/09 - abre crédito especial-anulação de dotação de orçamento programa de 2009 
do tipo alteração especial (Com mensagem retificativa). APROVADO 23/11/2009. 
PROJETO DE LEI N° 043/09 - estabelece a redução da carga horária dos servidores públicos municipais 
para 30 horas semanais e dá outras providências. DEVOLVIDO 27/10/2009. 
PROJETO DE LEI N° 044/09 - autoriza a Abertura de Crédito Especial-Anulação de Dotação no Orçamento 
programa de 2009 tipo alteração Especial. APROVADO 30/11/2009. 
PROJETO DE LEI N° 045/09 – dispõe sobre a criação do Conselho Municipal de Meio Ambiente de Barão 
do Triunfo e dá outras providências. Com a MENSAGEM RETIFICATIVA. APROVADO 21/12/2009. 
PROJETO DE LEI N° 046/09 – dispõe sobre a Política do Meio Ambiente do Município de Barão do Triunfo 
e dá outras providências. Com MENSAGEM RETIFICATIVA  APROVADO 21/12/09. 
PROJETO DE LEI N° 047/09 – dispõe sobre a criação do Fundo Municipal do Meio Ambiente de Barão do 
Triunfo. Com  MENSAGEM RETIFICATIVA APROVADO 21/12/09. 
PROJETO DE LEI N° 048/09 – dispõe sobre a instituição da Lei Municipal de Licenciamento Ambiental e 
suas respectivas taxas no Município de Barão do Triunfo e dá outras providências. APROVADO 21/12/09. 
PROJETO DE LEI N° 049/09 – abre Crédito Especial-Anulação de Dotação no Orçamento programa  2009 
do tipo alteração especial. Com MENSAGEM SUBSTITUTIVA.  APROVADO 21/12/09. 
PROJETO DE LEI N° 050/09 – autoriza o Poder Executivo Municipal a firmar convênio com o Estado do RS 
com interveniência da Secretaria de Educação do Estado (PRADEM-Vigia 40 horas). Com MENSAGEM 
RETIFICATIVA APROVADO 21/12/09. 
PROJETO DE LEI N° 051/09 - dispõe sobre as Diretrizes Orçamentária (LDO) do Município de Barão do 
Triunfo para 2010,COM MENSAGEM RETIFICATIVA nº 021 e 022/09 e EMENDA Nº 001/09 DA BANCADA 
DO PMDB e DEM.  APROVADO 30/12/09. 
PROJETO DE LEI N° 052/09 – estima a receita e fixa a despesa do Município de Barão do Triunfo para o 
exercício de 2010,COM MENSAGEM RETIFICATIVA nº 023/09. APROVADO 30/12/09. 
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PROJETO DE LEI N° 053/09 – autoriza o Poder Executivo a firmar convênio com o COREDE-Centro Sul e 
dá outras providências. APROVADO 21/12/09. 
PROJETO DE LEI N° 054/09 -  autoriza o Poder Executivo Municipal a realizar a despesa que indica e dá 

outras providências (Festa de natal até o limite máximo de R$ 5.000,00). APROVADO 21/1/09. 

PROJETO DE LEI N° 055/09 – autoriza o Poder Executivo a firmar convenio com o CONSEPRO (Conselho 
Comunitário Pró-Segurança Pública de Barão do Triunfo), para custear as despesas com aluguel de prédios  
(até de R$ 1.100,00) para instalação da Polícia Civil, GPM (Grupamento de Polícia Militar) e Conselho 
Tutelar do Município, como também concede auxílio moradia (R$ 300,00 cada, limite de 05 moradias) e dá 
outras providências.  APROVADO 21/12/09. 
PROJETO DE LEI N° 056/09 – autoriza o Poder Executivo a firmar convênio com o Sindicato dos 
Trabalhadores Rurais de Barão do Triunfo, e dá outras providências (R$ 750,00 mensais para transporte de 
hemodiálise). APROVADO 21/12/09. 
PROJETO DE LEI N° 057/09 -   dispõe sobre a criação de cargos para provimento junto ao consórcio 
intermunicipal de gestão integrada da Região Carbonífera e dá outras providências. APROVADO 21/12/09. 
 

49  APROVADOS 
03 REJEITADOS 
03 DEVOLVIDOS 
01 RETIRADO 
01 ARQUIVADO 
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VEREADOR  

ABÍLIO 

 
 
 
 
INDICAÇÃO Nº 042/09 VEREADOR ABÍLIO - no sentido que seja providenciada a colocação de alguns 
canos no bueiro da estrada que faz a travessia dos Cantilhos até a estrada do Gramal, abertura da curva e 
colocando aterro nesse local, com urgência. APROVADO 16/03/09. 
INDICAÇÃO Nº 043/09 VEREADOR ABÍLIO - no sentido que seja providenciada uma parada de ônibus 
perto da escola Marechal, Zona dos Pachecos na entrada para estrada do Gramal. APROVADO 16/03/09. 
INDICAÇÃO Nº 044/09 VEREADOR ABÍLIO - no sentido que seja providenciada a construção de uma 
parada de ônibus na localidade de Campo da Lagoa próximo à residência de Jair. APROVADO 16/03/09. 
INDICAÇÃO N° 057/09 VEREADOR ABÍLIO - seja providenciada a construção de uma parada de ônibus 
na Entrada da Estrada dos Cantilhos próximo ao armazém do Darlan, Zona dos Pachecos. APROVADO 
23/03/09. 
INDICAÇÃO Nº 059/09 VEREADOR ABÍLIO - seja providenciada a construção de uma parada de ônibus 
no Alto Bonito depois do Bar do Jair, Zona dos Pachecos. APROVADO23/03/09. 
INDICAÇÃO Nº 060/09 VEREADOR ABÍLIO- seja providenciada a construção de uma parada de ônibus na 
Estrada do Gramal adiante da casa de Fuzel, próximo à casa de Nilto Pereira “Pingo”. APROVADO 
23/03/09. 
INDICAÇÃO N° 070/09 VEREADOR ABÍLIO - seja providenciado patrolamento na entrada das residências 
de Adão da Vó e Joaquim e Olimar, subindo o Cerro dos Bonilhas até a residência de Zé do Cerro, com a 
reforma de uma ponte na residência de Adão da Vó, construção de uma ponte na propriedade de Ilo 
Bonilha, e construção de três bueiros, um próximo a casa de Olimar, outro próximo a casa de Joaquim e o 
outro no cerro. APROVADO 06/04/09. 
INDICAÇÃO N° 157/09 VEREADOR  ABÍLIO - no sentido que seja providenciado patrolamento na entrada 
da residência do Senhor Zeferino S. Nunes, próximo ao bar do Jones, localizado na Zona dos Pachecos. 
APROVADO 24/08/09. 
INDICAÇÃO N° 158/09 VEREADOR ABÍLIO - seja providenciado patrolamento e roçada, na entrada da 
residência do Senhor Miguel do Carmo, localizado na Zona dos Pachecos. APROVADO 24/08/09. 
INDICAÇÃO N° 173/09 VEREADOR ABÍLIO - seja providenciado reforma de um bueiro localizado nos 
Cerro dos Abreus, na entrada da Rádio Millênio, onde eram as canchas do Sr. Dorvalino. APROVADO 
29/09/09. 
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PEDIDO DE INFORMAÇÃO N° 021/09 VEREADOR ABÍLIO - informe esta Casa Legislativa se houve a 
licitação para compra de pranchas, quais as empresas que participaram, e qual a vencedora, ainda Informe 
a quantidade e o valor com copia da nota fiscal. APROVADO 24/08/09. 
PEDIDO DE INFORMAÇÃO Nº 028/09 ABÍLIO - solicita ao Executivo Municipal que informe a esta Casa 
Legislativa quais as medidas que estão sendo tomadas para abertura do Posto de Saúde para o PSF, na 
Zona dos Pachecos, e se ainda há a possibilidade de funcionamento neste ano de 2009, se não há 
possibilidade informe os motivos. APROVADO 29/09/09. 
PEDIDO DE INFORMAÇÃO Nº 029/09 ABÍLIO - solicita ao Executivo Municipal que informe a esta Casa 
Legislativa: Se as Escolas Municipais Dom Pedro II, Egidio Vieira da Silva e Marechal Deodoro da Fonseca 
receberam Verbas Federais, exceto do FUNDEB, nominando-as; Informem se alguma Escola sofreu alguma 
espécie de multa, em função do recebimento ou não de verba federal, especifique. Em caso positivo 
nominá-las, inclusive, explicitando os valores e datas; por final, informe, se foi efetivada alguma espécie de 
pagamento sobre essas rubricas. Em resposta positiva, de onde saiu recurso. APROVADO 29/09/09. 
 
 
 

10 INDICAÇÕES  
3 PEDIDOS DE INFORMAÇÕES 
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VEREADOR  

ÁLVARO 

 
 
PEDIDO DE PROVIDÊNCIA Nº 002/09 VEREADOR ÁLVARO - considerando que recentemente este 
vereador foi procurado por vários moradores da Serra do Herval, município de Barão do Triunfo; 
Considerando que estes moradores enfrentam dificuldades quanto ao acesso junto às suas propriedades, 
devido à falta de uma ponte e/ou boeiro; Considerando que os mesmos desejam que a estrada que dá 
acesso à cachoeira do Solka, a mesma tenha um novo itinerário passando pela divisa de Antenor Lima, 
sobre a propriedade de Elias Salatti, Alan Teixeira e Armando Solka. Considerando que estes proprietários 
autorizam e necessitam de tais procedimentos. DIANTE dessas considerações, solicita que seja 
encaminhado ofício para o executivo Municipal de Barão do Triunfo, para que este providencie a execução 
desta obra com a máxima urgência. APROVADO 02/03/2009. 
INDICAÇÃO Nº 068/09  VEREADOR ÁLVARO - no sentido que seja providenciada uma troca de estrada 
logo após a saída da Produção na entrada da Palmeira, na subida do cerro com autorização do proprietário 
João Seixas da Silva e Isabel Oliveira da Silva. Atendendo o anseio da comunidade, em ambos os lados, 
onde existe um pedido de uma linha de ônibus Vencato, para passar neste local via Porto Alegre, onde o 
impedimento é uma curva fechada que se encontra no meio da subida, que já trouxe vários prejuízos para 
os caminhoneiros que transportam lenha, fumo e alimentos. Até carros da prefeitura tiveram prejuízos neste 
mesmo trajeto. A solução seria abertura em linha reta, desviando a curva fechada, aproveitando este 
trabalho para o encascalhamento e tirar algumas curvas que seguem dali em direção a Palmeira, passando 
a casa do senhor Edemar Vaz da Silva e Maria Luiza Silva da Silva, seguindo até a esquina em frente à 
casa do senhor Bento Azambuja. APROVADO 30/03/09. 
INDICAÇÃO Nº 075/09  ÁLVARO - seja providenciado o patrolamento da entrada para a casa do Senhor 
Aldoir Palmeira com a construção de um bueiro, porque, quando chove, não tem passagem até a sua 
residência. APROVADO 06/04/09. 
INDICAÇÃO Nº 076/09 VEREADOR ÁLVARO - seja providenciada colocação das lixeiras, na frente da 
Sociedade Cultural e Recreativa Cruzeiro, em frente à casa de Álvaro Duarte da Silva, em frente à loja 
Microcell em frente ao prédio de Palmor Osielski. APROVADO 13/04/09. 
INDICAÇÃO N° 082/09 VEREADOR ÁLVARO - seja providenciada a colocação de no mínimo cinco canos 
na entrada da casa de Álvaro Pereira Soares, localizada na estrada que sobe o Cerro dos Abreu, em frente 
à venda do Senhor Cipriano, onde se encontra no outro lado da estrada. APROVADO 22/04/09. 



Câmara Municipal de Barão do Triunfo 

    
         

 

Resumo/2009                                                                                                        20 
 

 

 

 

INDICAÇÃO N° 083/09 VEREADOR ÁLVARO - seja arrumada a estrada e entradas que estão em 
péssimas condições, entrada do Bar do Alexandre localizada na Boca do Campo, passando na casa do 
Senhor Valdir Vandame Vieira antigo bar do Acelio, trajeto que passa em frente da casa do Senhor Amadeu 
Ambos, que segue até a residência do Carrapicho, pois neste trajeto moram umas dez famílias. 
APROVADO 22/04/09. 
INDICAÇÃO Nº 087/09 VEREADOR ÁLVARO - no sentido de que seja providenciada revisão das placas 
da área urbana e no interior, atendendo pedido do companheiro Belmiro Spolovori Collovini, com urgência. 
APROVADO 27/04/09. 
INDICAÇÃO Nº 092/09 VEREADOR ÁLVARO- no sentido de que seja providenciada a colocação de canos 
logo abaixo da entrada da Rádio Milênio, pois há no local um bueiro de madeira que necessita abertura e 
colocação de canos, bem como a colocação de cascalho na chegada próxima ao prédio. Este pedido foi 
solicitado por Manoel de Souza. APROVADO 27/04/09. 
REQUERIMENTO Nº 005/09 VEREADOR ÁLVARO- ao Presidente da Câmara no sentido de que seja 
realizada Sessão Itinerante na localidade da Boca do Campo, dia 25 de maio de 2009, às 18:00 horas, de 
acordo com Resolução nº desta Casa Legislativa. JUSTIFICATIVA: Tal iniciativa visa levar as atividades da 
Câmara ao conhecimento das comunidades do interior, que pela distância tem uma dificuldade maior de vir 
até a sede do legislativo para apreciar as sessões, onde também terão a oportunidade de levar ao 
conhecimento dos vereadores suas opiniões e reivindicações. APROVADO 04/05/09. 
INDICAÇÃO N° 099/09 VEREADOR ÁLVARO - no sentido de que seja providenciada abertura e 
encascalhamento desde a saída da Produção até a residência de Adélio e Tânia, pois a estrada encontra-se 
muito fechada e há uma subida forte e batinguenta na saída, sem condições de trânsito em dias de chuva. 
APROVADO 11/05/09. 
INDICAÇÃO N° 102/09 VEREADOR ÁLVARO - seja providenciado plainado para um campo de futsal e 
para um cepo de 48 na propriedade de Alexandre Ventura Pereira, próximo ao seu bar, ao lado do galpão 
de Nelson Pereira na Boca do Campo. APROVADA 25/05/09. 
INDICAÇÃO N° 103/09 DO VEREADOR ÁLVARO - seja providenciado aumento do bueiro na curva da 
estrada da Boca do Campo até o cemitério e o armazém de Francisco Oliveira Bonilha e pedido do mesmo. 
APROVADO 25/05/09. 
INDICAÇÃO N° 112/09  VEREADOR ÁLVARO - no sentido de que se providenciado abertura da estrada 
perto de Vilso Oliveira, saindo na casa de Getúlio, cortando à esquerda, evitando o lajeado da estrada que 
são mais ou menos 50 metros a descer. A pedido do Sr. Olidio Oliveira Corrêa. APROVADO 08/06/09. 
INDICAÇÃO Nº 118/09 VEREADOR ÁLVARO - no sentido de que seja providenciada a construção de um 
bueiro na sanga entre a casa de Alcides Goulart da Silva e a casa de Ricardo Pereira, na Zona dos 
Pachecos. JUSTIFICATIVA: Conforme justificado pelo morador Alcides, antes era uma sanga e, após ter 
sido patrolado o trajeto, formou-se um atolador, onde a construção de um bueiro solucionaria o problema. 
APROVADO 22/06/09. 
INDICAÇÃO N° 129/09 VEREADOR ÁLVARO - no sentido de que seja providenciada restauração da 
estrada saindo da casa do senhor Olescio Mariano Gomes subindo ao cerro em sua propriedade localizada 
no Passo Grande, pois não há condições de trafegar nessa estrada. A pedido do Senhor Mozo. 
APROVADO 13/07/09. 
INDICAÇÃO Nº 136/09 VEREADOR ÁLVARO - seja providenciado colocação de cinco canos, na Rua 
Visconde de Pelotas. A pedido de Alexandro. Nesse lugar a água do esgoto está a céu aberto e teria que 
tirar uma barranca do lado da casa. JUSTIFICATIVA: Em dias de chuva a água entra para dentro de casa, 
o alicerce ficou enterrado, já foram feitos vários pedidos e não foram atendidos, só tiraram uma pedra e ele 
já ficou em casa esperando várias vezes e continua esperando. APROVADO 20/07/09. 
INDICAÇÃO Nº 148/09 VEREADOR ÁLVARO - no sentido que seja providenciada a colocação de seis 
Canos de sessenta na sanga que dá acesso a sua propriedade e outros proprietários: Damásio Correia de 
Menezes, Invernada dos Abreus, entrada próxima à residência do Sr. Ricardo Silva. A pedido do Sr. Roseni 
Correia de Souza. APROVADO 03/08/09. 
INDICAÇÃO N° 149/09 VEREADOR ÁLVARO - no sentido que seja providenciado construção de parada 
de ônibus em frente à casa de Fordelina  Silva do Nascimento, entrada da casa do Sr.Jorge e Lorentino, 
Produção, adiante de Florêncio Vieira. APROVADO 10/08/09. 
INDICAÇÃO Nº 155/09 DO VEREADOR ÁLVARO- no sentido que seja providenciado plainado do campo 
de futsal que já ficaram de fazer e ele continua esperando e a colocação de canos na entrada do bar do 
Elbio, onde já existem na barranca dois canos e logo adiante na frente da casa do senhor Breno na 
Figueirinha um jogo de cano que era para estar na estrada e esta em frente da casa dele, a pedido do 
senhor Elbio. APROVADO 17/08/09. 
INDICAÇÃO N° 181/09 VEREADOR ÁLVARO - no sentido que seja providenciado reforma de um Mata 
Burro na propriedade do Sr. Dorvalino Alves Correa, pois os pranchões estão quebrados, foi colocado muito 
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fraco e quebrou, local este onde passa o transporte escolar, onde hoje fazem um desvio por uma porteira 
dentro da mesma propriedade. O proprietário teve que retirar a sua criação e precisa colocar de volta no 
local. Pedido do Sr. Olídio Alves Correa. APROVADO 13/10/09. 
INDICAÇÃO Nº 185/09 VEREADOR ÁLVARO - seja providenciado um cascalhamento ou aterramento de 
um atoleiro na chegada da casa do Sr. Nagiba Tavares, na localidade Estrada da Produção, entrada em 
frente ao cemitério em frente à  Associação Comunitária Nossa Senhora Aparecida Serra do Herval. 
APROVADO 19/10/09. 
INDICAÇÃO N° 191/09 VEREADOR ÁLVARO - no sentido de que seja providenciado patrolamento e 
desentupimento de bueiros na estrada que dá acesso à casa de Nadi, passando pela Cachoeira do Roque 
até a saída na estrada geral. JUSTIFICATIVA. A pedido do morador Tomás Munchen. APROVADO 
26/10/09. 
PEDIDO DE INFORMAÇÃO N° 031/0 VEREADOR ÁLVARO - que envie a esta Casa Legislativa, cópia da 
prestação de contas referente ao evento “Semana Farroupilha” deste ano, conforme disciplina o artigo 2º, 
do projeto de lei 037/09, aprovado por esta casa dia 8 de setembro de 2009, que autorizou a despesa de 
mil reais para as festividades do referido evento, organizado pelo CTG Laçadores Trovadores de Barão do 
Triunfo. APROVADO 26/10/09. 
INDICAÇÃO N° 194/09 VEREADOR ÁLVARO - no sentido de que seja providenciada uma reforma na 
ponte do Cerro dos Abreus Arroio do Rolante, perto da casa do Sr. Olídio Alves Correa, e uma troca de 
pranchões na ponte perto da casa do Sr. Getulio, na mesma estrada, onde economiza vários quilômetros 
desses moradores até a chegada do centro da cidade de Barão do Triunfo, por essa estrada que da inicio 
na casa do Sr. Damásio, 18 quilômetros e por outro acesso 25 quilômetros e outro 31 quilômetros. 
APROVADO 03/09/09. 
INDICAÇÃO N° 201/09 VEREADOR ÁLVARO - no sentido que seja providenciada a retirada de um pé de 
eucalipto em frente à casa do Sr. Ori Silveira Shultz e sua esposa Srª. Noeli dos Santos Pizzio, na Rua 
Bento Gonçalves, Centro de Barão do Triunfo, pois o eucalipto já quebrou um galho e o resto corre grande 
risco de cair sobre a casa. A pedido do Sr. Ori Silveira Shultz. APROVADO 09/09/09. 
INDICAÇÃO N° 210/09 VEREADOR ÁLVARO - no sentido de que seja providenciado com urgência 
reforma de um bueiro, na localidade Estrada da Boca do Campo, entrada da cachoeira do Solka perto da 
casa do Sr. Adelar Nogueira. APROVADO 16/09/09. 
INDICAÇÃO 219/09 ÁLVARO PT- no sentido de que seja providenciado patrolamento saindo do Cerro dos 
Abreus, Estrada do Rolante, passando em frente à casa do senhor Osvaldino Silva de Souza e Vilmar Silva 
de Souza. APROVADO 07/12/09. 
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INDICAÇÃO Nº 004/09 VEREADOR ILO - seja providenciado patrolamento e encascalhamento na Estrada 
do Ambos até Estrada do Fumo, com a reconstrução de um bueiro nas proximidades da casa de Luiz 
Ambos e outro nas proximidades da casa de Casemiro Ambos. APROVADO 19/01/09. 
INDICAÇÃO Nº 005/09 VEREADOR ILO - patrolamento e encascalhamento da Estrada da Linha Brandão, 
com a reconstrução de um bueiro que se encontra com desabamento. APROVADO 19/01/09. 
INDICAÇÃO Nº 028/09 VEREADOR ILO - seja providenciada melhoria com abertura e encascalhamento e 
construção de uma Guarita de parada de ônibus na Estrada da Linha Nova, Esquina Democrática, 
passando pela Boca do Campo CERTAJA até divisa do município de Sertão Santana. APROVADO 
02/03/09. 
INDICAÇÃO Nº 029/09 VEREADOR ILO -  no sentido que seja providenciada de uma guarita de parada de 
ônibus nas proximidades da residência de Noé, localizada na estrada que sai da sede do município até a 
Produção. APROVADO 02/03/09. 
INDICAÇÃO Nº 030/09 VEREADOR ILO - no sentido que seja providenciado patrolamento, melhoria com 
cascalho e roçadas na Linha dos Pizzio, saindo da produção passando pela residência de Ricardo Pizzio, 
Olavo Guedes, até as proximidades de Dona Selda. APROVADO 02/03/09. 
INDICAÇÃO Nº 039/09 VEREADOR ILO - no sentido que seja providenciado patrolamento e 
encascalhamento nos locais necessários na estrada da Produção, saindo do Dorli     até a divisa com o 
Município de São Jerônimo. APROVADO 09/03/09. 
INDICAÇÃO Nº 040/09 VEREADOR ILO - no sentido que seja providenciado patrolamento e roçadas na 
estrada que sai da casa de Valdemar Marques,passando pela residência de Carlinho, pela casa de Breu,até 
a estrada geral do Cerro dos Abreus. APROVADO 09/03/09. 
INDICAÇÃO Nº 041/09 VEREADOR ILO - no sentido que seja providenciado melhorias com cascalho e 
roçadas na estrada que saí da Produção, na residência de Clóves Lanzarini, passando pela residência de 
Armando Gimenis, Luciano Gimenis, até a estrada dos Govoni nas proximidades da casa de Vilmar Govoni, 
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com troca de pranchas de uma ponte que existe nesta estrada, bem como seja feito abertura do arroio ali 
existente, pois a água está parando pela estrada. APROVADO 09/03/09. 
INDICAÇÃO Nº 052/09 VEREADOR ILO - no sentido que seja providenciado patrolamento na estrada que 
sai da produção passando pela residência de Hélio Antunes, Domingo, até estrada geral do Cerro dos 
Abreus, nas proximidades de Leozé. APROVADO 16/03/09. 
 INDICAÇÃO Nº 053/09 VEREADOR ILO - no sentido que seja providenciado patrolamento e melhoria no 
ramal que sai da Estrada do Fumo passando pela José Carlos, Olmiro Govoni, Pompilio, Paulinho, 
retornando na mesma coma construção de um bueiro nas proximidades da residência de Elias. 
APROVADO 16/03/09. 
INDICAÇÃO N° 094/09 VEREADOR ILO - no sentido de que seja providenciado melhorias e abertura com 
trator de esteira na estrada da Produção, em Morrinhos, saindo das proximidades de Dorli até a divisa com 
o Município de São Jerônimo. APROVADO 04/05/09. 
 INDICAÇÃO N° 095/09 VEREADOR ILO - no sentido de que seja providenciado patrolamento e melhorias 
na estrada que sai da Produção na residência de Rosalvino, passando pela residência de Genor até a divisa 
com o Município de Arroio dos Ratos. APROVADO 04/05/09. 
INDICAÇÃO Nº 100/09 VEREADOR ILO - no sentido de que seja providenciado patrolamento e 
encascalhamento nos locais necessários na estrada que sai da Estrada do Fumo, passando pela casa de 
José Carlos, Derlene, Olmiro Govoni, até a Estrada da Linha Amália. APROVADO 18/05/09. 
INDICAÇÃO N° 105/09 VEREADOR ILO - seja providenciado patrolamento e abertura na entrada que sai 
da residência de Omero Bonilha, passando pela residência de Algemiro Bonilha, até a residência de Pedro 
Bonilha. APROVADO 25/05/09. 
INDICAÇÃO N° 106/09 VEREADOR ILO - patrolamento com abertura na estrada que sai da Linha Nova, 
passando pela casa de Juremi, Moacir até a residência de Dejalmo. APROVADO 25/05/09. 
INDICAÇÃO N° 114/09 VEREADOR ILO - no sentido de que seja providenciada reconstrução de uma 
ponte localizada na Costa da Serrinha, próxima a residência de Pascoal, com troca de pranchas. 
Justificativa:(oral) Disse que colocou essa indicação em nome da comunidade, porque as pranchas se 
encontram em situação precária. Já faz tempo que não é feita licitação dessa ponte, é numa estrada que 
não tem grande movimento, mas que têm pessoas que necessitam passar por ali todo dia, e o vereador tem 
conhecimento porque passa por ali seguidamente. Fica próxima ao seu Pascoal e se encontra em péssimas 
condições. APROVADO 15/06/09. 
INDICAÇÃO N° 115/09 VEREADOR ILO - no sentido de que seja providenciada construção de um bueiro 
no Cerro dos Abreus, na estrada que sai da residência de Joanico, passando pela residência de Janir, 
Gregório, próximo a residência de Paulo Ambos. Justificativa:(oral) Disse que essa é a terceira indicação 
que tem colocado, e também é um pedido em nome da comunidade, que é bastante necessário. É uma 
travessia que liga essas famílias e é um dos poucos lugares do município que a água se encontra 
atravessando a estrada, mas lá é existente. Nunca teve bueiro, e acha que é uma grande necessidade; tem 
pessoas dos dois lados, têm carros que não conseguem atravessar geralmente, a sanga é profunda, e eles 
estão pedindo que seja feito um bueiro. APROVADO 15/06/09. 
PEDIDO DE INFORMAÇÃO N° 013/09 VEREADOR ILO - no sentido de que informe a esta Casa 
Legislativa: Quantos prédios estão no momento locados pela Prefeitura; valor individual, por locação; quais 
as atividades públicas ou de moradia por prédio locado; cópia dos contratos da Prefeitura com os devidos 
proprietários. APROVADO 15/06/09. 
PEDIDO DE INFORMAÇÃO N° 014/09 VEREADOR ILO - no sentido que informe à Casa Legislativa: quais 
as Empresas participantes da última licitação para prestação de serviço de recolhimento de lixo no 
Município; quais os dias da semana que é feito o referido recolhimento de lixo urbano; como é 
providenciado o recolhimento de lixo na zona rural, em quais os dias; como se procede ao recolhimento das 
embalagens de agrotóxicos;seja enviado cópia do contrato da Empresa vencedora da licitação com a 
Prefeitura Municipal.  APROVADO 22/06/09. 
INDICAÇÃO N° 128/09 VEREADOR ILO - no sentido de que seja providenciado construção de um bueiro 
na Estrada da Linha Amália até a Estrada do Fumo, bueiro localizado nas proximidades da residência de 
Miguel Oliveira dos Santos. APROVADO 06/07/09. 
INDICAÇÃO N° 131/09 VEREADOR ILO - no sentido que seja providenciada melhoria com cascalho, 
restauração de um bueiro, com mais dois canos, na estrada que sai da Estrada do Fumo, passando pela 
residência de Milton Thiarles, Olavo Lopes, Sinhozinho até a residência de Luiz. APROVADO 13/07/09. 
INDICAÇÃO N° 132/09 VEREADOR ILO - seja providenciada reconstrução de um bueiro, localizado na 
Estrada da Produção próxima à residência do Senhor Paulo Lombardi Antunes. APROVADO 13/07/09. 
INDICAÇÃO Nº 137/09 VEREADOR ILO - seja providenciado desentupimento de um bueiro, localizado na 
Estrada do Faxinal próximo a residência do Senhor Antenor Patrício mais conhecido por Seu Nôi. 
APROVADO 20/07/09. 
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INDICAÇÃO N° 161/09 VEREADOR ILO - seja providenciado patrolamento com abertura, cascalho e 
roçadas, com reconstrução de uma ponte localizada no travessão que sai da estrada da Linha Amália, 
saindo das proximidades de Aires Marcuci até a estrada da Linha Francisca. APROVADO 24/08/09. 
INDICAÇÃO N° 162/09 VEREADOR ILO - seja providenciado encascalhamento nos lugares necessários na 
estrada que sai da Sede do Município até a Estrada da Produção. APROVADO 24/08/09. 
INDICAÇÃO N° 163/09 VEREADOR ILO - seja providenciado patrolamento, encascalhamento e roçada, 
com melhoria em toda a estrada da Linha dos Pizzio. APROVADO 24/08/09. 
REQUERIMENTO N° 016/09 VEREADOR ILO - encaminha ao Presidente da Câmara Municipal Projeto de 
Lei Nº 072/09 em anexo, que altera denominação da Rua que indica (Visconde de Pelotas para Rua Pastor 
Jovelino Antonio da Silva) e dá outras providências, para apreciação desta Casa. APROVADO 24/08/09. 
INDICAÇÃO N° 166/09 VEREADOR ILO - no sentido que seja providenciado roçadas na estrada que sai 
das proximidades da casa de Paulo Lanzarini, passando pela residência de André Lombardi até a residência 
de Dida Lombardi, com reconstrução de uma ponte localizada próxima à casa de Paulo Lanzarini. 
APROVADO 31/08/09. 
INDICAÇÃO Nº 171/09 VEREADOR ILO- seja providenciado a construção de uma guarita de parada de 
ônibus, nas proximidades da residência de Noé, estrada que sai da sede do Município até a Estrada da 
Produção. APROVADO 29/09/09. 
INDICAÇÃO Nº 172/09 VEREADOR ILO- seja providenciado desentupimento de um bueiro, localizado na 
Estrada do Fumo, nas proximidades da residência de Áurio da Silva Souza. APROVADO 29/09/09. 
PEDIDO DE INFORMAÇÃO N° 030/09 ILO - informe a esta Casa Legislativa cópia reprográfica dos editais 
de concursos, para provimento de cargos de motorista(em geral), desde o ano de 2000 até a presente data. 
APROVADO 05/10/09. 
INDICAÇÃO N° 178/09 VEREADOR ILO - no sentido que seja providenciado patrolamento na Estrada da 
Produção, saindo de Dorli (Morrinhos) até a divisa do Município de São Jerônimo. APROVADO 13/10/09. 
 INDICAÇÃO N° 179/09 VEREADOR ILO - no sentido que seja providenciado melhoria com dreno e 
cascalho na Estrada dos Ambos, próximo a Luciano e Luiz Ambos. APROVADO 13/10/09. 
INDICAÇÃO N° 180/09 VEREADOR ILO - no sentido que seja providenciado patrolamento e melhoria com 
cascalho na estrada que sai do Arroio Grande passando pela residência de Felipe, Rui Spott, Jurema, 
retornando pelo Mato Bier até o centro do Município. APROVADO 13/10/09. 
INDICAÇÃO N° 189/09 VEREADOR ILO - no sentido que seja providenciado patrolamento e 
encascalhamento na estrada que sai da produção passando pela residência de Hélio Antunes, Domingo, 
Vitorino até a residência de Leosé, com reconstrução de três bueiros na mesma. APROVADO 26/10/09. 
 INDICAÇÃO N° 190/09 VEREADOR ILO - no sentido que seja providenciado patrolamento na estrada que 
sai da Linha Amália, passando pela casa de Milton Marcuci, Pompílio, Paulinho até a estrada do Fumo, com 
reconstrução de um bueiro próximo à casa de Elias. APROVADO 26/10/09. 
INDICAÇÃO N° 198/09 VEREADOR ILO - no sentido de que seja providenciada a construção de um 
pontilhão nas proximidades da casa de Nazio, localizado na Invernada dos Abreu. APROVADO 03/11/09. 
INDICAÇÃO N° 199/09 VEREADOR ILO - no sentido de que seja providenciada patrolamento e 
encascalhamento próximo à residência de Damásio, passando pela casa de Ricardo do Danga, com 
construção de um bueiro. APROVADO 03/11/09. 
INDICAÇÃO N° 200/09 VEREADOR ILO - no sentido de que seja providenciada patrolamento e 
encascalhamento na estrada que sai da residência de Romildo, passando pela Capela Santa Bárbara, 
Osmar, retornando à residência de Romildo, com abertura de quatro curvas localizadas nesta estrada. 
APROVADO 03/11/09. 
INDICAÇÃO N° 209/09 VEREADOR ILO - no sentido de que seja providenciado reconstrução de um bueiro 
na estrada dos ambos próximo a casa de Luiz ambos. APROVADO 16/11/09. 
INDICAÇÃO N° 221/09 VEREADOR ILO - no sentido de que seja providenciado patrolamento e 
encascalhamento na estrada que sai nas proximidades da residência de Paulo Lanzarini e André Lombardi, 
até a residência de Dido Lombardi, com reconstrução de uma ponte localizada nas proximidades da 
residência de Paulo Lanzarini. APROVADO 07/12/09. 
INDICAÇÃO N° 222/09 VEREADOR ILO - no sentido de que seja providenciado patrolamento e melhoria 
na Estrada que sai da residência de Adão da Pedreira, Barrozinho até a Estrada Geral próximo a residência 
de Demar. APROVADO 07/12/09. 
INDICAÇÃO N° 223/09 VEREADOR ILO - no sentido de que seja providenciado uma guarita de parada de 
ônibus nas proximidades da residência de Sidnei ou Paulo Lanzarini. APROVADO 07/12/09. 
INDICAÇÃO N° 227/09 VEREADOR ILO - no sentido de que seja providenciado patrolamento e melhoria 
com cascalho na Estrada dos Ambos, saindo da Linha Amália passando pela residência de Casemiro 
Ambos, Alemão e Luis Ambos até a Estrada do Fumo. 
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INDICAÇÃO N° 228/09 VEREADOR ILO - no sentido de que seja providenciado patrolamento e melhoria 
com cascalho na estrada que sai da Produção, passando pela residência de Pautilia, Paulinho até a 
residência de Altair na Estrada do Fumo, com reconstrução de um bueiro, localizado nas proximidades da 
residência de Elias. APROVADO 14/12/09. 

41 INDICAÇÕES 
3 PEDIDOS DE INFORMAÇÕES 

1 REQUERIMENTO 

VEREADOR  
JORGE 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
PEDIDO DE INFORMAÇÃO Nº 001/09  VEREADOR JORGE - informe a esta Casa Legislativa relatório de 
trabalho da Retroescavadeira H580, operada pelo Servidor Leandro Vaz (Porca Veia), durante os meses de 
outubro, novembro e dezembro de 2008, bem como relação dos produtores beneficiados com o trabalho 
neste período. APROVADO 05/01/09. 
INDICAÇÃO Nº 001/09  VEREADOR JORGE - indica ao Executivo Municipal, no sentido de que seja 
providenciado roçadas nos dois lados da estrada, desde a entrada que dá acesso a casa da Nadi, passando 
pela Cachoeira do Roque até a saída da Estrada Geral. Justificativa: Encontra-se bastante fechada, 
dificultando a passagem de dois carros, inclusive na Festa da Uva , os visitantes poderiam apreciar o local e 
seria importante estar acessível. APROVADO 12/01/09. 
INDICAÇÃO Nº 002/09  VEREADOR JORGE -  indica ao Executivo Municipal, no sentido de que seja 
providenciado pintura de faixa de pedestre no centro do município, nos seguintes locais: em frente Á igreja 
católica, passando pela Câmara de vereadores; em frente ao posto de saúde, passando a praça; em frente 
ao Banrisul , acesso à Brigada Militar; em frente ao colégio J.J de Andrade acesso à praça; em frente ao 
hotel Baronense, acesso à praça; em frente ao mercado Santa Rita acesso à praça; em frente à oficina do 
Valdir acesso ao acessório; em frente ao Sicredi acesso à casa do Sr.Francisco; em frente à Prefeitura 
acesso ao antigo prédio do Mercado Santa Rita. APROVADO 12/01/09. 
INDICAÇÃO Nº 003/09 VEREADOR JORGE - no sentido de que seja providenciado ampliação do itinerário 
do microônibus da saúde até o colégio Marechal Deodoro da Fonseca , o mais breve possível.  
JUSTIFICATIVA: As pessoas daquela comunidade são bastante carentes e a grande maioria não possui 
veiculo próprio e também não têm condições financeiras para arcar com transporte até o local onde passa o 
referido micro. APROVADO 19/01/09. 
PEDIDO DE INFORMAÇÃO Nº 003/09 VEREADOR JORGE - informe a esta Casa Legislativa motivos pelo 
quais a PATROLA HWB80 se encontra parada, bem como envie relação dos investimentos (troca de motor 
peças e conserto) nela realizados no ano de 2008. Informe se houve garantia e qual o período. APROVADO 
19/01/09. 
PEDIDO DE INFORMAÇÃO Nº 006/09 VEREADOR JORGE - informe a esta Casa Legislativa os locais que 
foram fiscalizados pelo município no ano 2008. Se houve alguma abordagem ou algo a respeito. Informe, 
principalmente em relação ao transporte ao fumo. APROVADO 26/01/09. 
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INDICAÇÃO Nº 017/09 VEREADOR JORGE - seja providenciado parada de ônibus em frente à associação 
da Linha Brandão, Arroio Grande esquina com a Santo Antônio em frente ao comércio da Dona Derciria, 
também em frente à escola Liberato Salzano Vieira da Cunha. APROVADO 26/01/09. 
PEDIDO DE INFORMAÇÃO 007/09 VEREADOR JORGE - informe a esta Casa Legislativa todas as diárias 
feitas no ano     2009, de todas as Secretarias existentes, placa do veículo usado para o transporte e o 
motivo dessas diárias, com a maior brevidade possível. APROVADO 09/03/09. 
INDICAÇÃO Nº 034/09 VEREADOR JORGE - no sentido que seja providenciado roçadas com 
encascalhamento na Estrada Fernando Abott, iniciando no comércio de Raul, passando por casa de Antonio 
Ambos, até o comércio de Jorge Ladwig. Justificativa: A estrada não dá suporte para dois automóveis 
cruzarem um pelo outro. Motivo: muito brejo, falta de roçadas e têm muitos valos, praticamente só com 
cascalho para recuperar a estrada. APROVADO 09/03/09. 
INDICAÇÃO Nº 035/09 VEREADOR JORGE -  no sentido que seja providenciada a construção de no 
mínimo 4 banheiros na praça central, dois masculinos e dois femininos, com espaço para chuveiros, ambos 
com adaptação para deficientes físicos. Justificativa: Quando há eventos no município, FESTA DA UVA e 
FESTA DO AGRICULTOR, está sendo uma grande carência esses banheiros, por que há muita reclamação 
do povo, já que os existentes não dão suporte para o público presente nas festas, bem como para os 
expositores, que vêm ao Município e necessitam de uso destas instalações, inclusive do chuveiro. 
APROVADO 09/03/09. 
INDICAÇÃO Nº 049/09 VEREADOR JORGE - no sentido que seja providenciada a construção de uma 
parada de ônibus em direção ao cerro dos Abreu em frente à casa de Leo Zé. JUSTIFICATIVA: Pois ali se 
encontram as estradas que vem de Domingo, Julio, Jorge e Antonio Lanzarini e demais outras pessoas. E 
outra que vem de Paulo Lanzarini, Vilson e Dida e demais pessoas todas se encontram ali esperando 
colegial e de linha e Kombi e não tem nenhum abrigo para as pessoas. APROVADO 16/03/09. 
INDICAÇÃO Nº 050/09 VEREADOR JORGE -  no sentido que seja providenciada a construção de uma 
parada de ônibus na esquina do falecido Paulo Fagundes. JUSTIFICATIVA: Em direção ao arroio dos 
cachorros têm moradores que vêm pegar ônibus de 7 a 8 km de distância, às vezes com chuva, e não 
existe nenhum abrigo. APROVADO 16/03/09. 
INDICAÇÃO Nº 051/09 VEREADOR JORGE - no sentido que seja providenciada a construção de uma 
parada de ônibus na frente ao colégio Otelo Rosa. JUSTIFICATIVA: Pois ali tem bastantes alunos e não 
tem nenhum abrigo para os professores, alunos e demais usuários. APROVADO 16/03/09. 
INDICAÇÃO Nº 061/09 VEREADOR JORGE -  seja retirado duas pedras em frente à casa do Senhor Ivo 
Lopes Pagini, Estrada da Produção. JUSTIFICATIVA: Encontra-se duas pedras no meio da referida estrada 
e vários carros já bateram em baixo o protetor do motor, arriscando quebrar o Carter do motor e dar um 
grande prejuízo para os proprietários dos veículos, pois ali o trânsito é intenso. Seja providenciado, se 
possível, com urgência. APROVADO 26/03/09. 
INDICAÇÃO Nº 062/09 VEREADOR JORGE - seja providenciado o alargamento da Estrada da Data se 
possível com trator de esteira e escascalhamento. JUSTIFICATIVA: Além de ser estreita, a referida estrada 
tem muita lomba forte e perigosa, com pedras no meio da estrada e muitas curvas sem grandes recursos. 
APROVADO 26/03/09. 
INDICAÇÃO Nº 063/09 VEREADOR JORGE - seja providenciada a colocação de placas de sinalização de 
“Trator e Animal” em frente da casa do Senhor Antonio Doquesa, Estrada da Produção, Serra do Herval, 
antes da casa do Senhor Felipe. JUSTIFICATIVA: Antes da casa tem uma lomba, onde atravessa 
diariamente trator e também animal do proprietário, pois pertencem a ele os dois lados da estrada. 
APROVADO 26/03/09. 
INDICAÇÃO Nº 067/09 VEREADOR JORGE - no sentido que seja providenciado encascalhamento em 
todas as ruas da cidade.  Justificativa: Há vários valos nas ruas e muitas reclamações da comunidade, 
principalmente na rua Ten.Cel.Juca Tavares e também aonde vai para a antena telefônica, na qual não há 
condições de fazer consertos. Lembramos ainda que  já faz muito tempo que nenhuma máquina trabalha na 
cidade. APROVADO 30/03/09. 
INDICAÇÃO Nº 069/09  VEREADOR JORGE - no sentido que seja providenciado aterro e 
encascalhamento na Linha Alfredo Silveira na entrada da casa de Altemir Mücke. Justificativa: Ali tem uma 
ponte de madeira e perto há lajeado com inclinação e já viraram várias carretas e tratores com fumo e 
precisa fazer um aterro, a pedido da comunidade local, para que não aconteça mais esse problema. 
APROVADO 30/03/09. 
INDICAÇÃO Nº 077/09 VEREADOR JORGE - seja providenciado concerto na ponte de madeira na Estrada 
do Travessão em frente ao armazém do Senhor Aires Marcuci, que sai na Linha Francisca. 
JUSTIFICATIVA: Existe ali uma ponte de madeira com algumas pranchas quebradas o que pode ocasionar 
a queda de veículos, caminhões, Carreta de trator, pois ali passam vários agricultores. APROVADO 
13/04/09. 
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INDICAÇÃO Nº 078/09 VEREADOR JORGE - seja providenciado encascalhamento na estrada do Senhor 
Alvicio Moreira, em direção a casa e estufa do Senhor Eron Correa Machado, passando pela casa de Olmiro 
saindo na estrada da Produção. JUSTIFICATIVA: Não há mais condições de trânsito, pedido feito pela 
comunidade local. APROVADO 13/04/09. 
INDICAÇÃO N° 085/09 VEREADOR JORGE - seja providenciada uma cobertura para Ambulância na porta 
dos fundos do Posto de Saúde, devido à chegada do inverno e tempo de chuva. JUSTIFICATIVA: Neste 
local, muitas vezes, carrega-se pacientes até com chuva, pessoas com perna quebrada e de cadeira de 
rodas. APROVADO 22/04/09. 
INDICAÇÃO N° 086/09 VEREADOR JORGE - seja providenciada a colocação de um Relógio Digital na 
Praça Central, que o executivo juntamente com o Arquiteto escolha um lugar adequado para o aparelho 
com acesso ao público, sendo este colocado pelo Executivo ou mesmo que seja por uma doação. 
JUSTIFICATIVA: Faz muita falta este aparelho na Praça Central, para pessoas que utilizam Kombi, ônibus, 
ou até mesmo para aguardarem o horário comercial na praça. Este aparelho servirá bastante à comunidade 
inclusive nos dias de festa para o povo retornar no devido ônibus. APROVADO 22/04/09. 
INDICAÇÃO Nº 090/09 VEREADOR JORGE - no sentido de que seja providenciada uma parada de ônibus 
na Estrada da Produção, entrada da casa do Senhor Hélio Barroso. JUSTIFICATIVA: Muitas pessoas e 
alunos esperam ali as Kombi e os ônibus de transporte coletivo e colegial que passam no local. As casas 
ficam longe do referido ponto, o que se torna bastante prejudicial no inverno e nos dias de chuva. 
APROVADO 27/04/09. 
INDICAÇÃO Nº 091/09 VEREADOR JORGE - no sentido de que seja providenciada a construção de um 
bueiro na Rua Bento Gonçalves, em frente à capela Mortuária, com no mínimo quinze canos de quarenta 
por um metro. Justificativa: Há na entrada da Capela um valo que prejudica a entrada do carro fúnebre, bem 
como das próprias pessoas que vão ao local, havendo grande reclamação nesse sentido, motivo pelo qual 
se solicita a construção do bueiro com urgência. APROVADO 27/04/09. 
INDICAÇÃO N° 108/09 VEREADOR JORGE - no sentido de que seja providenciado calçamento na Boca 
do Campo em frente à Capela São Pedro e Escola Afonso Guerreiro de Lima, com faixa de segurança para 
pedestre e placa de sinalização em frente à Escola. JUSTIFICATIVA: Ali existe uma grande população de 
pessoas e crianças que transitam neste local, motivo pelo qual deve haver calçamento, pois haverá mais 
segurança para a comunidade.  APROVADO 01/06/09. 
INDICAÇÃO N° 109/09 VEREADOR JORGE - seja providenciado calçamento na Rua Ten. Cel. Juca 
Tavares e também na Rua Leandro Falavena Rocha, até a frente do cemitério. Justificativa: Já existiu um 
projeto de calçamento e não foi feito, a poeira é bastante e existem dois comércios nesta rua, com o 
calçamento poderão abrir mais comércios. APROVADO 01/06/09. 
PEDIDO DE INFORMAÇÃO N° 011/09 VEREADOR JORGE - seja enviado o projeto dos ônibus caminho 
da escola, bem como envie as notas de compra, contrato com as formas de pagamento e os empenhos 
pagos e as quantias já pagas. APROVADO 01/06/09. 
PEDIDO DE INFORMAÇÃO N° 012/09 VEREADOR JORGE - que seja enviado quanto por cento foi gasto 
na saúde no ano de 2008, se foi 8%, 10% ou se realmente foi os 15%. Justificativa: Porque foi feito muito 
remanejo de verbas de secretarias no ano de 2008, por esse motivo precisa-se saber quanto por cento foi 
gasto. APROVADO 08/06/09. 
INDICAÇÃO Nº 124/09 VEREADOR JORGE - seja providenciado encascalhamento na Estrada da 
Produção, entrada da casa de Claudio Liverio, passando na casa de Vitelmo Liverio e saindo novamente na 
Estrada da Produção. Justificativa: Nesse local existem muitos valos e faz bastante barro nos dias de 
chuva e os moradores não conseguem sair com seus carros, os caminhões que transportam fumo não têm 
acesso para carregar. APROVADO 29/06/09. 
INDICAÇÃO Nº 125/09 VEREADOR JORGE - seja providenciado encascalhamento na Linha Francisca, 
com dois bueiros com quatro canos de 40x100, cada bueiro, na entrada que sai na casa de Assis e também 
na casa do falecido Sr. Bastião. Justificativa: Nesse local encontram-se dois quebra molas para que a 
chuva não prejudique a estrada. No local nos dias de chuva não tem como passar porque tem barro 
vermelho e nos dias secos os carros acavalam nos quebra molas, o que estraga os veículos. APROVADO 
29/06/09. 
PEDIDO DE INFORMAÇÃO Nº 017/09 VEREADOR JORGE - que informe a esta Casa Legislativa qual a 
empresa que fez o serviço das escolas no ano de 2008; também as empresas que concorreram na licitação, 
bem como cópia dos valores de cada escola e os trabalhos feitos, também os de 2009; também se foi com 
material ou só mão-de-obra. Justificativa: sabe-se por pessoas da comunidade, que foi a mesma empresa 
que fez os serviços de 2008 e 2009. APROVADO 29/06/09. 
REQUERIMENTO N° 015/09 VEREADOR JORGE - no sentido de que seja providenciada uma REUNIÃO 
ITINERANTE, no dia 27 de julho, na Associação da Linha Brandão. APROVADO 29/06/09. 
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INDICAÇÃO N° 133/09  VEREADOR JORGE - seja providenciado encascalhamento perto da Igreja Betel, 
entrada passando na casa de Neco kologeski, até o final da estrada que passa no Dejalma filho do falecido 
Setembro. JUSTIFICATIVA: Ali existe uma subida, que dias de chuva até caminhando a pé é difícil subir, e 
tem na casa do Sr Dejalma problemas de saúde, por isso peço que seja feito encascalhamento que servirá 
para todos os moradores. APROVADO 20/07/09. 
INDICAÇÃO Nº 134/09  VEREADOR JORGE - seja providenciado alinhamento na Estrada Dona Amália, 
em frente à casa do Sr Ilton Mioli. JUSTIFICATIVA: Ali existe uma moita de taquara que está tomando 
conta do alinhamento da mesma, e quando é patrolado, está ficando uma curva, encurtando o espaço da 
cerca do outro lado.  A pedido da comunidade local. APROVADO 20/07/09. 
INDICAÇÃO Nº 138/09  VEREADOR JORGE - seja providenciado conserto na ponte no Arroio Grande em 
direção ao Mato Bier, entre a casa do Senhor Gilberto e a casa do falecido Paulo Karpinski. 
JUSTIFICATIVA: Os caminhoneiros que ali transitam estão todos reclamando que a ponte não tem como 
passar carregado porque esta cedendo de um lado e pode vir a dar um grande prejuízo aos caminhoneiros. 
APROVADO 20/07/09. 
INDICAÇÃO N° 139/09 VEREADOR JORGE - seja providenciado que seja providenciada uma parada de 
ônibus na Linha Brandão, esquina que sobe para a casa do Sr. Jairo Tassinari. JUSTIFICATIVA: Existem 
ali vários moradores, Vilmar, Valdomiro, entre outros, crianças que esperam ônibus e veículos escolares, e 
faz muita falta uma parada de ônibus, inclusive para os dias de chuva. APROVADO 27/07/09. 
INDICAÇÃO Nº 140/09  VEREADOR JORGE - seja providenciado encascalhamento na estrada Mato Bier, 
na estufa do Sr Valmir Eloisio Litz. JUSTIFICATIVA: Ali são  em torno de cinquenta  metros de distância 
para chegar na Estrada Geral e não tem como os caminhões que transportam o fumo  chegarem na 
estrada, nem  nos dias que não há chuva. APROVADO 27/07/09. 
INDICAÇÃO Nº 141/09 VEREADOR JORGE - seja providenciado abertura e encascalhamento na Linha 
Brandão, na casa do Sr. João, antiga casa de Julinho, até a outra Estrada Geral , que sai na chácara do Sr. 
Zecão. JUSTIFICATIVA: Essa estrada liga as duas principais, faz bastante falta para os moradores das 
duas estrada, e também para viajantes e instrutores que precisam fazer um atalho. APROVADO 27/07/09. 
INDICAÇÃO Nº 144/09 VEREADOR JORGE - no sentido que seja providenciada no Cerro dos Abreus, 
Estrada do Rolante, entrada que vai para a casa do Sr.Airton (mutuca), encascalhamento, aterro numa 
lomba e abertura em certos lugares. JUSTIFICATIVA: Nesse local a distância é de dois quilômetros até a 
casa, não tem mais condições de entrar ou sair com veículos, se houver uma doença para conduzir as 
pessoas até o primeiro recurso só a pé. APROVADO 03/08/09. 
 INDICAÇÃO Nº 145/09 VEREADOR JORGE - no sentido que seja providenciado construção de 
estacionamento oblíquo na Praça Central, em frente ao supermercado Santa Rita, inclusive, com placas 
indicativas na rua Cônego Jose Wiest, com placa indicativa de carga e descarga na rua. JUSTIFICATIVA: 
Devido ao aumento de trânsito hoje o estacionamento está ficando um caos, porque a rua é muito estreita e 
a melhor solução é fazer esse estacionamento, para que os outros veículos possam transitar corretamente, 
melhorando o tráfego, inclusive, em dias de festa. APROVADO 03/08/09. 
INDICAÇÃO Nº 146/09 VEREADOR JORGE - no sentido que seja providenciado roçadas na Linha 
Brandão, estrada que entra na casa de Jairo Tassinari e sai na Estrada da Data, com encascalhamento nos 
lugares necessários. JUSTIFICATIVA: Nesse local existe um tráfego de carro de estudantes, devido aos 
galhos das árvores em certos lugares, não passam dois  carros um pelo  outro sem bater nos galhos, o que  
pode vir a ocasionar danos nos veículos e respectivos condutores. APROVADO 03/08/09. 
INDICAÇÃO Nº 150/09  VEREADOR JORGE - no sentido que seja feito abertura da Rua Treze de Maio, 
que passa pela casa de Lorencinho da Boa Nova até a Rua Visconde de Pelotas, com construção de um 
bueiro.  JUSTIFICATIVA: Há moradores que não tem como colocar água da Corsan e nem acesso de 
veículos até suas casas. APROVADO 17/08/09. 
 INDICAÇÃO Nº 151/09  VEREADOR JORGE - no sentido que seja feito abertura na estrada com 
encascalhamento que vai para o Cerro dos Abreu, entrada da casa de Adão Pagini e Negro Pagini. 
JUSTIFICATIVA: O trajeto encontra-se em péssimas condições há bastante valos e faz muito barro quando 
chove. APROVADO 17/08/09. 
 INDICAÇÃO Nº 152/09  VEREADOR JORGE - no sentido que seja feito encascalhamento e manobrador 
na Estrada da Produção, primeira entrada a direita depois da casa de Giovani, entrada da Ivone até a casa 
de Alvino da Silva Moreira com manobrador em frente a casa. JUSTIFICATIVA: Faz mais de um ano que 
não é restaurada a estrada e é preciso colocar cascalho e um manobrador em frente a casa do Sr. Alvino. 
APROVADO 17/08/09. 
INDICAÇÃO N° 159/09  VEREADOR JORGE - seja providenciado Estrada da Linha Nova, entrada que 
passa na casa do Sr. Milton, conhecido por Lebrão, passando na casa do Sr. Olmiro Govoni, 
encascalhamento, e que seja retirada uma pedra do meio da estrada que fica  numa subida antes da casa 
de Zico, saindo na Estrada do Fumo.   JUSTIFICATIVA: essa estrada não tem mais condições de tráfego, 
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tem muitos buracos, e só com cascalho para melhorar, e a pedra, ali situada, está estragando os veículos 
que por ali passam. APROVADO 24/08/09.                            
INDICAÇÃO Nº 160/09 – RETIRADA. 
INDICAÇÃO N° 165/09 VEREADOR JORGE - no sentido que seja providenciado encascalhamento com 
urgência na Rua Bento Gonçalves, em frente à casa da Srª Jovina, localizada ao lado do cemitério.  
JUSTIFICATIVA: Esse local encontra-se cheio de valos, pelo motivo de a retro escavadeira ter limpado o 
valo e posto o barro no meio da estrada, e tendo secado o barro, restaram somente valos, além disso, a Srª 
Jovina, antes citada, pode cair e se machucar, também os veículos não estão podendo mais trafegar por 
esse local. APROVADO 31/08/09. 
INDICAÇÃO N° 174/09 VEREADOR JORGE - no sentido que seja providenciado reforma de uma ponte na 
divisa de Barão do Triunfo com São Jerônimo no Arroio dos Cachorros, divisa de Ademir e Chico PI. 
JUSTIFICATIVA: Nesse local existe uma ponte de cinco a seis metros de altura por dez a onze metros de 
comprimento e a comunidade está doando todo o material, que são pranchas e madeiras de eucalipto. Só 
falta a mão de obra e uma máquina para levar os eucaliptos até a ponte. APROVADO 13/10/09. 
INDICAÇÃO N° 175/09 VEREADOR JORGE - que seja providenciado COM URGÊNCIA construção de um 
bueiro na Rua Luiz Gonzaga Dalbem em frente à APAE, até a esquina seguinte abaixo da APAE. 
JUSTIFICATIVA: A APAE está funcionando e não tem como entrar de carro devido a um valo que existe em 
frente, é difícil até para as crianças deficientes cruzarem. APROVADO 13/10/09. 
INDICAÇÃO N° 176/09 VEREADOR JORGE - no sentido que seja providenciado na Estrada da Produção, 
entrada da casa do Barrosinho, perto da casa de Claudiomar, filho de Romeu, uma estrada de lavoura. 
JUSTIFICATIVA: Devido as chuvas na estrada não há condições de levar adubo e fazer o trabalho da planta 
de melão, se não for feita a estrada passará da época do plantio devido às dificuldades antes citadas. 
APROVADO 13/10/09. 
INDICAÇÃO Nº 182/09  VEREADOR JORGE- seja providenciado uma parada de ônibus na Linha Santo 
Antônio, em frente à capela Sagrado Coração de Jesus, entrada que vai para casa de Mariano. 
JUSTIFICATIVA: Existem vários moradores nessa entrada que esperam ônibus tanto escolar, como de 
linha, eles ficam expostos à chuva e sol. APROVADO 19/10/09. 
INDICAÇÃO Nº 183/09  VEREADOR JORGE - seja providenciado uma parada de ônibus na Linha Santo 
Antônio, entrada que passa na frente da casa de dona Marta e demais moradores. JUSTIFICATIVA: 
Existem vários moradores nessa entrada que esperam ônibus tanto escolar, como de linha, eles ficam 
expostos à chuva e sol. APROVADO 19/10/09. 
INDICAÇÃO N° 186/09 VEREADOR JORGE - no sentido que seja providenciado encascalhamento na Rua 
Bento Gonçalves em frente à casa de Elpídio Moreira e Ricardinho.  JUSTIFICATIVA: Nesse local existem 
muitos buracos e um valo que sai da casa de Alemãozinho e atravessa a rua. APROVADO 26/10/09. 
INDICAÇÃO N° 188/09 VEREADOR JORGE - no sentido que seja providenciado encascalhamento COM 
URGÊNCIA na Estrada da Produção, perto de Dorli, em frente à estufa de Diovane. JUSTIFICATIVA: Neste 
local encontram-se vários buracos e existe um bueiro, também sexta-feira passada um caminhão se 
desgovernou devido aos buracos e caiu dentro do bueiro. Por esse motivo solicito que seja feito 
urgentemente antes que caiam outros veículos no local citado. APROVADO 26/10/09. 
INDICAÇÃO N° 195/09 VEREADOR JORGE - no sentido de que seja providenciada a reconstrução dos 
bueiros do Arroio dos Cachorros de Damásio até Paulo Fagundes. JUSTIFICATIVA: Nesse trecho existem 
vários bueiros e alguns deles estão com canos caídos. APROVADO 03/11/09. 
INDICAÇÃO N° 196/09 VEREADOR JORGE - no sentido de que seja providenciado encascalhamento da 
Chácara de Ivo Garcia passando pela casa de João do Toco até Romildo da Kombi. JUSTIFICATIVA: 
Nesse local passam vários veículos de transporte pessoal e as lombas estão precárias. APROVADO 
03/11/09. 
INDICAÇÃO N° 197/09 VEREADOR JORGE - no sentido de que seja providenciada uma roçada entrando 
na estrada ao lado da antiga escola Santos Dumont e passando pela casa de Enir Menezes até a Divisa de 
São Jerônimo. JUSTIFICATIVA: Devido a pouca largura da estrada os galhos das árvores batem nos 
espelhos dos veículos, ocasionando danos aos proprietários. APROVADO 03/11/09. 
INDICAÇÃO N° 202/09 VEREADOR JORGE - no sentido que sejam arrancados dois tocos de eucaliptos, 
na entrada da Associação Invernada dos Abreus. JUSTIFICATIVA: Nesse local existem dois eucaliptos e, 
se não for veículos com direção hidráulica não conseguem entrar direto. Os veículos maiores só indo na 
outra estrada para conseguirem manobrar. A pedido da comunidade da Invernada dos Abreus. APROVADO 
09/11/09. 
PEDIDO DE INFORMAÇÃO N° 034/09 VEREADOR JORGE - que informe à Casa Legislativa: Qual o 
motorista que conduzia o veículo Gol com placa INU 3444, localizado em São Jerônimo, no dia 05 de 
novembro de 2009, às 15h30min, qual a demanda de serviço; se houve diária, havendo informe o valor. 
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Justificativa: Houve estranheza em ver o veículo da Fiscalização Municipal em outro Município, por isso se 
fez o pedido de informação. APROVADO 09/11/09. 
INDICAÇÃO N° 206/09 VEREADOR JORGE - no sentido de que seja providenciada a reconstrução da 
ponte da Linha Dona Amália quase em frente à casa de Milton Govoni, conhecido por Lebrão. 
JUSTIFICATIVA: Nesse local encontra-se uma ponte, que está em péssimas condições. A comunidade 
pede reconstrução da ponte com alinhamento correto da ponte em relação ao arroio. APROVADO 16/11/09. 
INDICAÇÃO Nº 212/09  VEREADOR JORGE - seja providenciada a reconstrução de uma ponte, localizado 
no Cerro dos Abreus, na descida passando a Escola Princesa Dona Leopoldina. JUSTIFICATIVA: Há muito 
tempo esta ponte esta com carência de uma reforma, devido ao mau tempo de muita chuva não há como 
passar, lembrando que neste local há linha de ônibus escolar e de passageiros. APROVADO 23/11/09. 
 PEDIDO DE INFORMAÇÃO Nº 037/09 JORGE - que informe qual o valor do salário do Cargo de Pedreiro 
da Secretaria de Obras, e se recebem insalubridade,  informem o valor. JUSTIFICATIVA: Sabe-se que há 
mais de um Pedreiro, devido à carência de cabeceira de bueiro e também de parada de ônibus a serem 
construídos, e por algumas manutenções em alguns colégios. O Município encontra-se em contenção de 
despesas e não precisaria pagar empreiteira. APROVADO 23/11/09. 
PEDIDO DE INFORMAÇÃO Nº 038/09 JORGE- solicita ao Executivo Municipal, que informe qual o 
motorista que entrega a merenda escolar da Secretaria de Educação, informe qual o respectivo salário, se 
recebe FG ou horas extras e também informe os dias de entrega da merenda, e quais as Escolas.  
JUSTIFICATIVA: Em função da redução da carga horária dos Motoristas, quer saber se este também se 
encontra com redução de carga horária. APROVADO 23/11/09. 
INDICAÇÃO N° 213/09 VEREADOR JORGE - no sentido de que seja providenciado  pintura nas escadas e 
cordões da praça central. JUSTIFICATIVA: O Natal está chegando e a nossa praça precisa que pelo menos 
seja passado uma mão de cal para melhorar o visual. APROVADO 30/11/09. 
INDICAÇÃO N° 220/09 VEREADOR JORGE - no sentido de que seja providenciado reconstrução de um 
bueiro no Cerro dos Abreus, logo depois da cancha de Floriano, em direção a Celino Moreira. Justificativa: 
Neste local encontra-se um bueiro que não tem  aceso para veículos e nem a pé, e faz bastante tempo que 
este mesmo vem dando problema , com urgência. APROVADO 07/12/09. 
INDICAÇÃO N° 226/09 VEREADOR JORGE - no sentido de que seja providenciado alargamento na 
estrada que vai para casa de Claudiomiro e Didi desde a encruzilhada que vai para a Casa de Sérgio, filho 
do falecido Miquito, com encascalhamento. Justificativa: Neste local a estrada encontra-se muito estreita, 
sem condições de passar de carro, tem uma curva muito perigosa que já aconteceu acidentes, para evitar 
esses fatos, pede-se que  seja providenciado com certa urgência. APROVADO 14/12/09. 
 

 
 

55 INDICAÇÕES  
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VEREADOR  
MANOEL RENATO 

 
 

 
 
 
 
 
INDICAÇÃO Nº 006/09 - RETIRADA 19/01/2009 
INDICAÇÃO Nº 009/09 VEREADOR RENATO - seja providenciada uma parada de ônibus na Água Fria, 
nas proximidades da casa de Milton, esquina da Figueirinha com a Água Fria e nas proximidades da casa 
de Luiz Carlos. APROVADO 26/01/09. 
INDICAÇÃO Nº 010/09  VEREADOR RENATO - no sentido de que seja implantado itinerário de transporte 
escolar desde o Bar da Lagoa, até o Cléo. JUSTIFICATIVA: Existem neste trajeto alunos de Barão do 
Triunfo que acabam estudando no município de São Jerônimo por falta de transporte. APROVADO 
26/01/09. 
INDICAÇÃO Nº 011/09 VEREADOR RENATO - no sentido de que seja providenciada uma parada de 
ônibus no cruzamento do Cléo, Estrada da Produção. APROVADO 26/01/09. 
INDICAÇÃO Nº 022/09 VEREADOR RENATO - no sentido que seja providenciada a construção de uma 
guarita de parada de ônibus nas proximidades da casa de Manoel Renato na Estrada da Produção. 
APROVADO 02/03/09. 
NDICAÇÃO Nº 023/09 VEREADOR RENATO - no sentido que seja providenciada a construção de uma 
guarita de parada de ônibus nas proximidades da casa João Antônio Ambos. APROVADO 02/03/09. 
INDICAÇÃO Nº 024/09 VEREADOR RENATO - no sentido que seja providenciada a construção de uma 
guarita de parada de ônibus nas proximidades da casa de Adão Valter. APROVADO 02/03/09. 
INDICAÇÃO Nº 036/09 VEREADOR RENATO - no sentido que seja providenciado a construção de guarita 
de parada de ônibus nas proximidades da casa de Airton, Cerro dos Abreus. APROVADO 09/03/09. 
INDICAÇÃO Nº 037/09 VEREADOR RENATO - no sentido que seja providenciado a construção de guarita 
de parada de ônibus nas proximidades da casa de Olavo Lima, Cerro dos Abreus. APROVADO 09/03/09. 
INDICAÇÃO Nº 038/09 VEREADOR RENATO - no sentido que seja providenciado a construção de guarita 
de parada de ônibus nas proximidades da casa Zezé, invernada dos Abreus. APROVADO 09/03/09. 
INDICAÇÃO Nº 055/09 VEREADOR RENATO - seja providenciada a construção de uma parada de ônibus 
na Estrada da Produção, nas proximidades da casa do Senhor Felipe. APROVADO 23/03/09. 
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INDICAÇÃO Nº 056/09 VEREADOR RENATO - seja providenciada a construção de uma parada de ônibus 
na Estrada da Produção, entrada da Palmeira, nas proximidades da casa de Marcos Seixas. APROVADO 
23/03/09. 
INDICAÇÃO Nº 058/09 VEREADOR RENATO - RETIRADA 23/03/09. 
INDICAÇÃO Nº 065/09 VEREADOR RENATO - no sentido que seja providenciado patrolamento com 
roçadas, saindo da Capela Santa Rosa, pela casa de Aliomar , até a  Esquina do Butiazeiro. APROVADO 
30/03/09. 
INDICAÇÃO Nº 073/09 VEREADOR RENATO - no sentido de que seja adaptada uma sala especial para 
triagem no Posto de Saúde Municipal. Tal medida evitaria o constrangimento dos pacientes que são 
submetidos à triagem no corredor da Unidade sanitária, perante grande fluxo de pessoas. APROVADO 
06/04/09. 
INDICAÇÃO N° 097/09 VEREADOR RENATO - no sentido de que seja providenciado redutores de 
velocidade nos seguintes pontos do município: em frente ao Posto de Saúde, em frente à Prefeitura e em 
frente à Escola Estadual. APROVADO 11/05/09. 
INDICAÇÃO N° 113/09 VEREADOR RENATO - no sentido de que se providenciado placas de sinalização 
de velocidade máxima de 30 km/h na saída do município, indo por fora em direção à estrada da produção. 
Sendo uma das placas próxima da casa do Sr. Celino e a outra próxima da casa do Sr.Rogério. 
APROVADO 08/06/09. 
INDICAÇÃO N° 127/09 VEREADOR RENATO - no sentido de que seja providenciado com maior brevidade 
possível ampliação da unidade sanitária, com construção de alojamento, com cozinha,  tendo o intuito de 
facilitar a população baronense no atendimento durante à noite, feriados, e finais de semana. 
JUSTIFICATIVA: Intuito de proporcionar melhorias no atendimento por parte dos plantonistas no Posto de 
Saúde, evitando um maior desgaste físico e custos financeiros aos profissionais e proporcionando maior 
rapidez no atendimento à população. Se os plantonistas não precisassem se deslocar, poderiam atender a 
população estando menos desgastados fisicamente e não teriam dificuldade de deslocamento. A ampliação 
visa gerar um atendimento mais rápido que beneficiaria os plantonistas e a população. APROVADO 
06/07/09. 
INDICAÇÃO Nº 147/09 VEREADOR RENATO - no sentido que seja providenciado a colocação de um 
gerador de energia elétrica, ou colocação de um “Nobreack” com carga necessária para manter a Unidade 
Sanitária de Barão do Triunfo, no caso de acontecer uma eventual queda de energia elétrica. 
JUSTIFICATIVA: É necessário a colocação de uma fonte de energia alternativa, devido a quedas de energia 
que acontecem no Município pelos mais variados motivos, e a constante necessidade de energia elétrica na 
unidade sanitária para o funcionamento dos equipamentos em geral. APROVADO 03/08/09. 
INDICAÇÃO N° 192/09 VEREADOR RENATO - no sentido de que seja providenciado construção de uma 
guarita de ônibus nas proximidades da residência do Sr. Romildo. JUSTIFICATIVA: Neste local existe um 
cruzamento, sendo o mesmo ponto de saída de diversos transportes coletivos para o centro do Município. 
APROVADO 03/11/09. 
 INDICAÇÃO N° 193/09 VEREADOR RENATO - no sentido de que seja providenciado colocação de canos 
e construção de um bueiro em frente ao Ricardinho, com rebaixamento de uma subida forte que existe a 
frente desse local, aproveitando para fazer o aterro do bueiro. JUSTIFICATIVA: Neste local existe água 
corrente cruzando a estrada e por ser um lugar perigoso onde já aconteceram vários acidentes. 
APROVADO 03/11/09. 
 

 
 21 INDICAÇÕES  
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VEREADOR  
PAULO FERNANDO 

  
 
 
INDICAÇÃO Nº 014/09 VEREADOR FERNANDO - no sentido de que seja providenciada abertura e 
patrolamento da Estrada da Água Fria até os Pachecos e construção de um bueiro com urgência. 
APROVADO 26/01/09. 
INDICAÇÃO Nº 015/09 VEREADOR FERNANDO - seja providenciado patrolamento e encascalhamento 
nas lombas da estrada que sai dos Pachecos e vai até o Gramal. APROVADO 26/01/09. 
INDICAÇÃO Nº 020/09 VEREADOR FERNANDO - no sentido de que através da Secretaria de Obras 
providencie patrolamento e encascalhamento nas lombas da estrada que sai dos Pachecos e vai até o 
Gramal. APROVADO 26/01/09. 
INDICAÇÃO Nº 071/09 VEREADOR FERNANDO - RETIRADA 06/04/09. 
INDICAÇÃO Nº 072/09 VEREADOR FERNANDO - RETIRADA 06/04/09. 
REQUERIMENTO Nº 003/09 VEREADOR FERNANDO - no sentido de que seja estudada a implantação de 
projeto de criação de um ponto de coleta de pneus inservíveis em nosso Município, chamado de “eco ponto” 
para negociação com o Eco duto de Pelotas, que recolhe e transforma o resíduo pneu em duto para uso em 
drenagens, escoamento de águas pluviais e efluentes do esgoto, podendo o Município negociar 
determinada quantia de pneus em troca de determinada quantia de dutos. Tal iniciativa traria um resultado 
benéfico, retirando da natureza um resíduo de potencial disseminação de vetores, bem como traria retorno 
com essa negociação: pneu por duto, que substituiriam os canos de concreto muito utilizados e necessários 
nas estradas de nosso Município. APROVADO 27/04/09. 
REQUERIMENTO Nº 004/09 VEREADOR FERNANDO - no sentido de que seja estudada a implantação do 
EJA – Educação de Jovens e Adultos na Escola Marechal Deodoro da Fonseca, por haver na região muitas 
pessoas interessadas em retomar os estudos. APROVADO 27/04/09. 
PEDIDO DE INFORMAÇÃO Nº 009/09 VEREADOR FERNANDO - que informe a esta Casa Legislativa o 
andamento da adequação do espaço físico para funcionamento da pré-escola nos colégios Marechal 
Deodoro da Fonseca, Egídio Vieira da Silva e D.Pedro II. APROVADO 27/04/09. 
INDICAÇÃO Nº 122/09 VEREADOR FERNANDO - seja providenciado patrolamento da estrada que sai da 
estrada do Gramal, Sr. Marinho, Nelci, Idemar, descendo até o Pelé; e a construção de um bueiro perto da 
propriedade do Sr. Marinho. APROVADO 29/06/09. 
INDICAÇÃO Nº 126/09 VEREADOR FERNANDO - seja providenciada a reforma de um bueiro na estrada 
da Produção, depois da casa do Sr. Zeferino. APROVADO 29/06/09. 
INDICAÇÃO N° 130/09 VEREADOR FERNANDO - no sentido de que seja providenciado patrolamento e 
abertura da estrada que sai da Produção: Lili, Ricardo Machado, Loi Estrada da Água Fria, Capela Santa 
Rita até os Pachecos, colocando cascalho em alguns pontos da estrada e construção de dois bueiros nesse 
trajeto. APROVADO 13/07/09. 
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INDICAÇÃO N° 167/09 VEREADOR FERNANDO - seja providenciado reforma e aterro  de um bueiro na 
Estrada do Gramal, perto da residência de Selomar Seixas, e Hélio Seixas. APROVADO 14/09/09. 
INDICAÇÃO N° 168/09 VEREADOR FERNANDO - seja providenciado construção de um bueiro na estrada 
que desce do Sindoca Josi, até Bráulio Felício e sai no Coruja, Estrada dos Pachecos. APROVADO 
14/09/09. 
INDICAÇÃO Nº 184/09 VEREADOR FERNANDO - seja providenciado patrolamento e encascalhamento na 
estrada que sai dos Pachecos, Neri, Lafaete, Valdir, Adão Felício e outros moradores, com entrada de 
residências, até a Estrada do Gramal. APROVADO 19/10/09.  

 
11 INDICAÇÕES 

1 PEDIDO DE INFORMAÇÃO 
2 REQUERIMENTOS 
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VEREADOR  
OSMAR 

 
 

 
 
 
INDICAÇÃO Nº 008/09 VEREADOR OSMAR - seja providenciada reabertura da estrada que sai de Luiz 
Antonio (Formiga) no Gramal e vai até o Hélio Seixas, com as pontes necessárias e bueiro com 
encascalhamento em todo o trecho, com uma parada de ônibus na esquina próximo de Luiz M. da Silveira. 
JUSTIFICATIVA: É uma necessidade desde que Barão do Triunfo se      tornou município. APROVADO 
19/01/09. 
INDICAÇÃO Nº 016/09 VEREADOR OSMAR - seja providenciado alargamento na estrada que parte do 
Campo da Lagoa até João Seixas, passando pela casa de Alonso, pois haverá linha de ônibus colegial e a 
estrada no momento não oferece condições de trânsito. APROVADO 26/01/09. 
INDICAÇÃO Nº 018/09 VEREADOR OSMAR - no sentido de que autorize o itinerário do micro da saúde 
diariamente pela região do Adão Valter, saindo na estrada da Produção na altura do Cerro dos Cabritos, o 
mais breve possível, pois a necessidade daquela comunidade, que não tem como se deslocar até o local 
onde o micro faz o término da viagem. APROVADO 26/01/09. 
INDICAÇÃO Nº 054/09 VEREADOR OSMAR- no sentido que seja providenciado roçadas na Estrada 
saindo da Invernada dos Abreus, fazendo o contorno no Damásio indo ate Antonio da Sirlei, voltando indo 
até Olidio, retornando, indo até o salão são Francisco Estrada da Produção Morrinhos. APROVADO 
16/03/09. 
INDICAÇÃO Nº 079/09 VEREADOR OSMAR - sejam providenciadas lixeiras nos seguintes locais: no 
antigo salão São Francisco em Morrinhos; em frente à propriedade do seu Ramão próximo a Capela 
Menino Jesus de Praga em Morrinhos; ao lado do Bar do Dorli, na entrada de Barão; e junto ao Bar do 
Gordo na Varzinha. APROVADO 22/04/09. 
INDICAÇÃO Nº 080/09 VEREADOR OSMAR - sejam providenciadas lixeiras nos seguintes pontos: junto 
ao restaurante do Leandro na Zona dos Pachecos; em frente ao Bar do Jair na Zona dos Pachecos; em 
frente o armazém da Marlene junto à escola Mal. Deodoro da Fonseca. APROVADO 22/04/09. 
INDICAÇÃO Nº 081/09 VEREADOR OSMAR - seja providenciado restauração da Estrada partindo do 
Passo Grande, passando pela Invernada dos Abreus e indo até o salão São Francisco na Estrada da 
Produção em Morrinhos. JUSTIFICATIVA: Esse pedido foi feito devido ao fato de o requerente ter visitado a 
região dia 12 do corrente mês. APROVADO 22/04/09. 
REQUERIMENTO N° 010/09 VEREADOR OSMAR - encaminha a Mesa Diretora da Câmara Municipal 
solicitação de seu afastamento do cargo de Relator da Comissão de Orçamento, Finanças e Controle 
Externo, por motivos particulares. APROVADO 01/06/09. 
INDICAÇÃO N° 119/09 VEREADOR OSMAR -  sejam colocadas setas indicativas na Esquina Democrática 
direcionando Barão e Zona dos Pachecos, indicando as duas localidades para quem vem do Passo Grande 
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tomar a direção e para quem vem do lado do colégio Egídio Vieira, ter a mesma informação. APROVADO 
29/06/09. 
INDICAÇÃO Nº 135/09 VEREADOR OSMAR - seja providenciado pintura de amarelo e placa de proibido 
estacionar na Rua Riachuelo no sentido a subir, desde a Esquina da Rua Cel.Ten. Juca Tavares até a José 
Wiest. JUSTIFICATIVA: A rua mencionada não oferece condições de estacionamento dos dois lados. 
APROVADO 20/07/09. 
 

9 INDICAÇÕES  
1 REQUERIMENTO 
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ROSA 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
INDICAÇÃO Nº 007/09 VEREADORA ROSA - seja providenciado roçadas nas laterais, patrolamento e 
encascalhamento nos locais necessários da Estrada da Água Fria, iniciando na estrada da Produção até a 
divisa do Município, retornando, passando pela Figueirinha, Passo dos Macacos, até o colégio Egídio Vieira 
da Silva, não esquecendo das entradas das residências. APROVADO 19/01/09. 
PEDIDO DE INFORMAÇÃO Nº 004/09 VEREADORA ROSA -  informe a esta Casa Legislativa se serão 
desativados este ano, colégios do Município, caso positivo desejo que informe quais e justificativa. 
APROVADO 19/01/09. 
PEDIDO DE INFORMAÇÃO Nº 005/09 VEREADORA ROSA - que informe a esta Casa Legislativa quais 
serão os diretores dos colégios Marechal Deodoro da Fonseca, Egídio Vieira da Silva e Dom Pedro II, 
informando qual a formação profissional dos mesmos. APROVADO 19/01/09. 
INDICAÇÃO Nº 012/09 VEREADORA ROSA - no sentido de que seja providenciada uma parada de ônibus 
depois da esquina democrática na Vila Nova da Serra do Herval, próxima à residência de Ilda Conceição 
Dutra. APROVADO 26/01/09. 
INDICAÇÃO Nº 013/09 VEREADOR ROSA - no sentido de que seja providenciada uma parada de ônibus 
depois da escola Egídio Vieira da Silva, em frente à casa do Sr. Otaviano Lemes Nogueira. 
JUSTIFICATIVA: É muito importante devido ao número de horários de Ônibus que passam neste local, pelo 
fato de localizar-se próximo à escola, também umas das saídas bastante usadas pelas comunidades que ali 
se encontram e a obra seria de grande beneficio para os moradores do local. APROVADO 26/01/09. 
INDICAÇÃO Nº 025/09 VEREADORA ROSA - no sentido que seja providenciada a construção de um 
pontilhão na estrada que dá acesso para casa de Alvício, na propriedade de José ambos na Serra do 
Herval. APROVADO 02/03/09. 
INDICAÇÃO N° 026/09 VEREADORA ROSA- REITRADA 
INDICAÇÃO Nº 027/09 VEREADORA ROSA -  no sentido que seja providenciada a colocação de canos em 
frente ao cemitério depois da Capela Nossa Senhora Aparecida. APROVADO 02/03/09. 
INDICAÇÃO Nº 031/09 VEREADORA ROSA - no sentido que seja providenciado guarita de parada de 
ônibus na Estrada da Produção, na entrada da residência de Sebaldo Bridi. APROVADO 09/03/09. 
INDICAÇÃO Nº 032/09 VEREADORA ROSA - no sentido que seja providenciado guarita de parada de 
ônibus na Estrada da Produção,na entrada da casa de Romildo Briddi. APROVADO 09/03/09. 
INDICAÇÃO Nº 033/09 VEREADORA ROSA - no sentido que seja providenciado patrolamento com 
encascalhamento na estrada que dá acesso à casa de Romildo Bridi, passando pela casa da Tia Jú, até a 
casa de Nasio, retornando passando pela residência de José Homero até a residência de Maria, passando 
pela casa de Alvina até a chácara de Hélio. APROVADO 09/03/09. 
INDICAÇÃO Nº 066/09 VEREADORA ROSA - no sentido que seja providenciado cercamento e luminárias 
nos fundos da Escola Egídio Vieira da Silva para proporcionar  melhor segurança à escola.Também a 
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limpeza do pátio, pois ali se encontram restos de materiais de construção e aterros. Justificativa: A escola 
possui 295 alunos e houve  bons investimentos em sua estrutura,  na qual está para ser programada uma 
festa. Tal pedido visa oferecer mais segurança para os alunos, professores e funcionários. APROVADO 
30/03/09. 
INDICAÇÃO N° 084/09 VEREADORA ROSA - seja providenciado o patrolamento da Estrada Geral, saindo 
da casa de Zilmar até a Escola Otelo Rosa passando pelo cemitério, pela casa de Ari, Dominguinho, 
Manoelzinho, Elzira, Aldoir seguindo até a residência de Orlando, com encascalhamento passando pela 
casa de Beto até a residência do Senhor Adriano, passando pela casa de Adair Folica seguindo até a 
Estrada Geral, bem como restauração e construção nos bueiros necessários. APROVADO 22/04/09. 
INDICAÇÃO Nº 088/09 VEREADORA ROSA - no sentido de que seja providenciado o patrolamento na 
entrada da residência do Senhor Nércio Pereira seguindo até a residência de Alcides Pereira, localizada na 
região da Boca do Campo. APROVADO 27/04/09. 
INDICAÇÃO Nº 089/09 VEREADORA ROSA - no sentido de que seja providenciado aterro e troca de 
pranchas da ponte, localizada na Água Fria. APROVADO 27/04/09. 
INDICAÇÃO N° 093/09 VEREADORA ROSA - no sentido de que seja providenciada a cedência da Escola 
Florêncio Vieira da Silva, que se encontra desativada, para a Associação Comunitária N.Sra. Aparecida ou 
para a Direção da Capela N.Sra. Aparecida, a fim de que o local possa ser utilizado para “Capela 
Mortuária”. JUSTIFICATIVA: Por informação da Secretaria de Educação, o referido colégio encontra-se 
desativado, sem atividade escolar. Assim sendo, poderia ser utilizado para essa finalidade, visto que, por 
norma da Mitra, não é mais possível a realização de velórios no Salão da Capela, inclusive já aconteceu de 
haver velório nas vésperas das festas, o que torna inviável a realização de ambos os acontecimentos no 
mesmo local. Caso seja cedido, o espaço servirá para uso da comunidade da região e arredores. 
APROVADO 04/05/09. 
INDICAÇÃO N° 098/09 VEREADORA ROSA - no sentido de que seja providenciada a entrada para a 
propriedade do falecido Adão Lima, passando pela casa de Pedro Lima, Adão Ambos, entrando próximo a 
residência do Formiga e retornando pela estrada geral dos Abreus, com as entrada das residências. 
APROVADO 11/05/09. 
INDICAÇÃO N° 104/09 VEREADORA ROSA - seja providenciado patrolamento das seguintes entradas de 
residência na Boca do Campo: Tio Flor, Telmo, Dirceu e Lauro. APROVADO 25/05/09. 
INDICAÇÃO Nº 107/09 VEREADORA ROSA - no sentido de que seja providenciado rebaixamento da 
lomba da estrada da residência de Airton Mileski e residência de Beto Schimidt. APROVADO 01/06/09. 
INDICAÇÃO N° 110/09 VEREADORA ROSA - no sentido de que se providenciado no sentido de que seja 
providenciado municipalização do cemitério na zona urbana de nosso município. JUSTIFICATIVA: Tendo 
em vista que já há verba prevista no PPA e também devido às dificuldades de conservação do cemitério. 
APROVADO 08/06/09. 
INDICAÇÃO N° 111/09 VEREADORA ROSA - no sentido de que se de que seja providenciado troca das 
pranchas necessárias na ponte que fica perto da casa da vereadora Rosa. APROVADO 08/06/09. 
INDICAÇÃO Nº 116/09 VEREADORA ROSA -  no sentido de que seja providenciada restauração do 
pontilhão já existente, com troca de pranchas, na saída da Estrada da Produção, antes da casa do Sr. Assis 
Marques. APROVADO 22/06/09. 
PEDIDO DE INFORMAÇÃO 016/09 VEREADORA ROSA - no sentido que informe à Casa Legislativa: 
quais as Empresas vencedoras da licitação para prestação de serviço de transporte escolar municipal deste 
ano, com o itinerário descrito para cada linha, qual o veículo especificado para o transporte, bem como qual 
o veículo que esta fazendo cada um dos itinerários com o ano de fabricação. APROVADO 22/06/09. 
INDICAÇÃO Nº 123/09 VEREADORA ROSA - seja providenciada restauração de um bueiro, localizado na 
estrada Mato da Justa, próximo a casa do Sr. Airton Lombardi. APROVADO  30/06/09. 
INDICAÇÃO Nº 142/09 VEREADORA ROSA -  no sentido que seja providenciado na Estrada da produção, 
construção de pontilhão entre a propriedade de Adair Fortes e antiga propriedade de Antônio Silva da Sillva. 
JUSTIFICATIVA: Por ser uma propriedade que ocupa os dois lados do arroio, para passar para o outro lado 
é necessário um grande deslocamento, devido a falta da ponte, o que causa grande transtorno. 
APROVADO 03/08/09. 
INDICAÇÃO Nº 143/09 VEREADORA ROSA - no sentido que seja providenciada  contratação de um 
guarda para  escola Egídio Vieira da Silva. APROVADO 03/08/09. 
INDICAÇÃO Nº 153/09 VEREADORA ROSA - no sentido que seja providenciado construção de uma 
guarita de parada de ônibus em frente a casa da Dete Nogueira localizada na Estrada da Produção. 
APROVADO 17/08/09. 
INDICAÇÃO Nº 154/09  VEREADORA ROSA - no sentido que seja feito reconstrução de um bueiro, 
próximo da casa de Rita Nogueira, localizada na Estrada da Produção. APROVADO 17/08/09. 
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INDICAÇÃO N° 164/09 VEREADORA ROSA - seja providenciado restauração de um bueiro antes da casa 
de João Luiz Camboim, na Estrada da Produção. APROVADO 24/08/09. 
INDICAÇÃO N° 169/09 VEREADORA ROSA - seja providenciado COM URGÊNCIA reconstrução de um 
bueiro na Entrada da Capela Nossa Senhora Aparecida, perto da casa de Evaldo Guedes.  Houve 
desmoronamento e não é possível trafegar. APROVADO 14/09/09. 
INDICAÇÃO Nº 170//09 VEREADORA ROSA- no sentido que seja providenciado, COM URGÊNCIA, 
patrolamento, encascalhamento e reconstrução dos pontilhões, saindo da produção até a residência de 
Valdinho. APROVADO 21/09/09. 
INDICAÇÃO N° 177/09 VEREADORA ROSA - no sentido que seja providenciado  patrolamento saindo da 
Estrada Geral até a residência de Vicente Pacheco. APROVADO 13/10/09. 
INDICAÇÃO N° 205/09 VEREADORA ROSA - no sentido de que seja providenciada a reconstrução de um  
bueiro, localizado em frente à casa de Adélcio Nogueira, na Serra do Herval. APROVADO 16/11/09. 
INDICAÇÃO N° 214/09 VEREADORA ROSA - no sentido de que seja providenciado estrada com 
encascalhamento e restauração de um bueiro, saindo da Estrada Geral, passando pela casa de Beto 
Lanzarini até a casa de Adriano Lanzarini. APROVADO 30/11/09. 
INDICAÇÃO N° 215/09 VEREADORA ROSA - no sentido de que seja providenciado restauração de 
estrada saindo da produção passando pela casa de Marsal, com construção de um bueiro, e restauração da 
mesma estrada em frente à casa de Luizinho Pacheco e também em frente à antiga propriedade de Varlei 
até a Estrada Geral, também encascalhamento nos trechos necessários. APROVADO 30/11/09. 
INDICAÇÃO N° 225/09 VEREADORA ROSA - no sentido de que seja providenciado construção de um 
bueiro e patrolamento perto da casa de Loi, que não tem chegada no armazém dele. APROVADO 
14/12/09. 
 

33 INDICAÇÕES  
3 PEDIDOS DE INFORMAÇÕES 
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SUBSCRITA POR TODOS 
 
INDICAÇÃO Nº 064/09 DE TODOS OS VEREADORES - no sentido de que entre em contato com os 
órgãos competentes para agilizar a implantação de itinerário de transporte coletivo saindo do Noti às 07:00 
horas passando por Dorli, até o centro de Barão do Triunfo, passando pelo Arroio Grande, Linha Brandão, 
Linha Faxinal, via 290, via Eldorado do Sul, chegando até Porto Alegre, autorizando a Empresa do ramo 
realizar transporte intermunicipal de passageiros, com retorno inverso saindo às 17:00 horas de Porto 
Alegre. Convém lembrar que nesse itinerário não há linha de ônibus atualmente. 
JUSTIFICATIVA:Atendendo reivindicação da comunidade , que anseia pelo serviço, devido ao aumento da 
demanda de pessoas que necessitam se locomover à capital do Estado, eis que é verificada a falta de 
horário no atendimento de linhas de ônibus à capital, em especial  no itinerário e horário proposto. Assim, 
esta reivindicação merece ser acolhida, pois ocorre a real necessidade de ampliação neste serviço público , 
haja vista o crescimento populacional e econômico do nosso município , a recepção e o atendimento do 
pedido certamente trará benefícios a população com a melhoria no atendimento deste transporte 
intermunicipal, devendo o Legislativo Municipal unir esforços a fim de buscar com as autoridades 
competentes ,em especial , DAER/RS, solução para este  problema social. APROVADO 23/03/09. 
REQUERIMENTO Nº 002/09 DE TODOS OS VEREADORES -  solicitam ao Presidente da Câmara no 
sentido de que gestione, através das empresas competentes e por meio de apoio junto aos Órgãos 
Estaduais, a instalação de uma antena de telefonia celular no interior do Município, em região de maior 
abrangência, para facilitar e abrir sinal de comunicação através de telefone celular nas comunidades que 
hoje enfrentam grande dificuldade nesse sentido, sendo muitas vezes este o único meio de comunicações, 
em especial para serviço de utilidade pública, como saúde e segurança, englobando as localidades de 
Cerro dos Abreus, Cerro dos Cabritos, Serra do Herval, Gramal, Zona dos Pachecos, Morrinhos, Invernada 
dos Abreus, Água Fria, entre outras. APROVADO 13/04/09. 
PEDIDO DE PROVIDÊNCIA Nº 004/09 DE TODOS OS VEREADORES - seja providenciada a construção 
de uma ponte na localidade da Boca do Campo, entre a propriedade do Sr. Jovenil e seu filho Cláudio, na 
parte anterior e posterior na propriedade do Sr. Eroildo, no Arroio Velhaco, há muito tempo requisitada pela 
comunidade local. A mesma serviria de ligação da região da Boca do Campo à Figueirinha, Zona dos 
Correias e demais localidades, bem como solicitam o patrolamento da estrada que sai da Boca do Campo, 
passando pela casa de Laurinho, Jovenil, Cláudio, Eroildo, até divisa do Município. JUSTIFICATIVA: 
Considerando que esse trecho facilitaria a ida e vinda tanto das pessoas quanto de produtos de compra e 
venda, circulando dentro de nosso Município e deixando principalmente outros municípios de arrecadarem 
com a nossa produção e consumo. Considerando que o acesso da estrada poderá até ser remodelada, 
porque ambos os proprietários nesse perímetro de estrada permitem algumas alterações, como diminuição 
de lombas e mudanças de alguns trechos para melhor acesso, pois pessoas da região têm que viajar mais 
de doze quilômetros, quando esse trajeto para alguns diminuiria para dois quilômetros até a Boca do 
Campo, inclusive mais alunos passariam a freqüentar a escola devido a essa facilidade, privilegiando o 
ensino na região. APROVADO 25/05/09. 
REQUERIMENTO Nº 006/09 DE TODOS OS VEREADORES - que o Executivo Municipal, através do 
Prefeito e Secretaria de Educação, se sensibilize e trabalhe no sentido de manutenção da Escola Afonso 
Guerreiro Lima e sua ampliação e melhorias em todos os sentidos, inclusive com a criação da pré-escola 
na mesma. JUSTIFICATIVA: Esse pedido é um clamor da comunidade por entender que essa Escola é um 
bem fundamental para a região, tendo em vista que há condições de existir e aumentar o potencial, tanto 
em número de alunos, quanto em qualidade de ensino fundamental e infantil. APROVADO 25/05/09. 
REQUERIMENTO Nº 007/09 DE TODOS OS VEREADORES - que o Executivo Municipal agilize ou 
proponha junto ao Governo do Estado a cedência das dependências da Escola Alberto Torres para o 
domínio do Município o mais breve possível. JUSTIFICATIVA: Vários membros da comunidade local 
querem que esse bem seja aproveitado para auxílio moradia dos efetivos da Brigada Militar de Barão do 
Triunfo ou para outra destinação comunitária, tendo em vista a excelente estrutura, que hoje se encontra 
desativada. APROVADO 25/05/09. 
REQUERIMENTO N° 011/09 DE TODOS OS VEREADORES - no sentido de que seja criado o Conselho 
Municipal da Mulher em nosso Município. Justificativa: Assegurar à mulher o exercício pleno de sua 
participação no desenvolvimento social e nas atividades de cunho econômico, político e cultural da 
sociedade, desenvolvendo ações, objetivando assegurar condições de igualdade de direitos, promover e 
desenvolver estudos, debates, cursos e pesquisas relativas à mulher, buscar a elaboração e acompanhar 
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programas relacionados à área feminina especialmente na saúde, educação, cultura, assistência social, 
trabalho e organização comunitária. APROVADO 15/06/09. 
REQUERIMENTO N° 012/09 DE TODOS OS VEREADORES - no sentido de que seja criado o Conselho 
Municipal do Idoso em nosso Município. Justificativa: Tal iniciativa visa intensificar a ação municipal 
destinada a apoiar e integrar a pessoa idosa, buscando reconhecimento de sua cidadania e valorização 
como ser capaz de produzir e colaborar na construção de uma sociedade integrada, definir prioridades para 
as ações correspondentes nas aplicações e busca de recursos ligados à área, incentivar a realização de 
pesquisas, estudos, seminários e campanhas direcionadas ao idoso. APROVADO 15/06/09. 
REQUERIMENTO N° 013/09 DE TODOS OS VEREADORES - no sentido de que seja enviado a esta Casa 
Legislativa cópia da pesquisa de opinião pública realizada pela Prefeitura durante este ano e a metodologia 
da mesma, bem como cópia do contrato da empresa que executou o serviço. APROVADO 15/06/09. 
REQUERIMENTO N° 018/09 DE TODOS OS VEREADORES - no sentido de que seja realizada Sessão 
Itinerante na Invernada dos Abreus, nas dependências da Associação Comunitária Santa Bárbara da 
Invernada dos Abreus, dia 07 de dezembro de 2009, às 18h00min, de acordo com  Resolução desta Casa 
Legislativa. APROVADO 05/10/09. 
 
 

17 PEDIDOS DE INFORMAÇÕES 
12 REQUERIMENTOS 

23 INDICAÇÕES 
5 PEDIDOS DE PROVIDÊNCIA 

1 MOÇÃO HOMENAGEM  

 
EM CONJUNTO 

PEDIDO DE PROVIDÊNCIA Nº 001/09 VEREADOR ÁLVARO E VEREADORA ROSA -Considerando que 
recentemente este vereador foi procurado por vários moradores da Serra do Herval, município de Barão do 
Triunfo; Considerando que estes moradores enfrentam dificuldades quanto ao acesso junto às suas 
propriedades, devido à falta de uma ponte e/ou boeiro; Considerando que a atual Estrada da Serra do 
Herval, que dá acesso às propriedades de João Luiz Salatti, Aurélio Camargo, Vanderlei de Souza 
Camargo, Célio Camargo e Denira Marques encontra-se em estado precário, principalmente em dias de 
chuva, dificultando o acesso a essas propriedades. Considerando que esta estrada necessita de 
alargamento e encascalhamento, para que possa tornar-se transitável. Diante dessas considerações, 
solicita que seja encaminhado ofício para o executivo Municipal de Barão do Triunfo, para que este 
providencie a execução desta obra com a máxima urgência. APROVADO 02/03/2009. 
INDICAÇÃO N° 187/09 VEREADORES JORGE E ILO - no sentido que seja providenciado a construção de 
um bueiro simples, com apenas dois canos, próximo à casa da Ex-Vereadora Sônia, possibilitando assim 
uma saída para a casa da Senhora Elenita. JUSTIFICATIVA: Essa pessoa encontra-se praticamente sem 
saída em sua residência, mesmo que tenha que sair a pé. APROVADO 26/10/09. 
INDICAÇÃO Nº 120/09 VEREADORES FERNANDO E OSMAR - seja providenciado encascalhamento e 
patrolamento da estrada que sai dos Pachecos até o Picadão, Sr. Emilinho, João Carlos até armazém do 
Madinho, com as entradas das casas, também a Estrada que desce da propriedade de Luiz Formiga, Nilton, 
Coelho, Lelei, até o Sr. Hélio Seixas. APROVADO 29/06/09. 
INDICAÇÃO Nº 121/09 VEREADORES FERNANDO E OSMAR - seja providenciado a construção de uma 
ponte, com urgência, perto da casa do Sr. Lelei no Gramal, perto do Sr. Hélio Seixas. APROVADO 
29/06/09. 
INDICAÇÃO Nº 156/09 VEREADORES OSMAR E FERNANDO - no sentido que seja providenciado 
restauração e limpeza de um bueiro perto da casa do Sr. João Luiz Vieira e Dona Geninha, na Estrada da 
Produção, Serra do Herval. APROVADO 17/08/09. 
PEDIDO DE INFORMAÇÃO N° 025/09 VEREADORES ILO e JORGE - envie a esta Casa Legislativa 
relatório das diárias do Prefeito Municipal, do Vice-Prefeito Municipal, de todos os Secretários Municipais, 
Coordenadores, com a data e comprovante das atividades desenvolvidas durante este ano de 2009.  
APROVADO 14/09/09. 
INDICAÇÃO Nº 216/09 VEREADORES OSMAR E FERNANDO - no sentido que seja providenciado 
patrolamento e encascalhamento na estrada do Cerro dos Abreus: Produção, Fabiano, Leosé, até Passo 
Grande e Invernada dos Abreus, com as entradas das residências. APROVADO 07/12/09. 
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INDICAÇÃO Nº 217/09 VEREADORES OSMAR E FERNANDO - no sentido que seja providenciado 
patrolamento e encascalhamento da estrada que sai do Cerro dos Abreus, descendo por Claudinho e 
outros moradores, até Valdemar Marques, na Estrada da Produção. APROVADO 07/12/09.  
INDICAÇÃO N° 224/09 VEREADORES OSMAR E FERNANDO - no sentido de que seja providenciado 
restauração o mais breve possível da estrada que parte do Armazém do Enio do Senhor Janiro, passando 
pelo atalho que segue até o antigo Armazém do Abreu, com encascalhamento e arrancando algumas 
pedras existentes no leito da estrada. APROVADO 07/12/09. 
 

01 PEDIDO DE INFORMAÇÃO 
07 INDICAÇÕES 

01 PEDIDO DE PROVIDÊNCIA 
 
 

 
BANCADA DO PMDB e BANCADA DO DEM 

PEDIDO DE INFORMAÇÃO Nº 008/09 BANCADA PMDB - informe a esta Casa Legislativa nome, cargo, 
função, lotação, data e forma de contratação e valor atualizado da remuneração, de todos os servidores 
que realizaram diárias durante o mês de março de 2009, enviando cópia dos respectivos documentos 
referente ao pagamento de diárias, bem como envie o relatório detalhado pelo próprio servidor das 
atividades desenvolvidas, esclarecendo (INDIVIDUALMENTE) os benefícios ou vantagens que as 
despesas com a indenização dos valores das diárias trouxeram aos munícipes. APROVADO 23/03/09. 
INDICAÇÃO N° 096/09 BANCADA PMDB e DEM - no sentido de que seja providenciado patrolamento e 
encascalhamento da estrada que dá acesso à propriedade rural do Sr. Heitor Kologeski. JUSTIFICATIVA: A 
estrada está em péssimas condições de trafegabilidade e inclusive o proprietário fez todas as roçadas 
laterais aguardando o patrolamento. APROVADO 11/05/09. 
PEDIDO DE INFORMAÇÃO N° 010/09 BANCADA PMDB e DEM - solicitam ao Executivo Municipal que 
informe a esta Casa Legislativa se haverá, quando e em que áreas, Concurso Público Municipal. 
APROVADO 11/05/09. 
INDICAÇÃO N° 101/09 BANCADA PMDB e DEM - seja providenciada a revisão das lâmpadas de 
iluminação pública no Centro Urbano e na Zona Rural de nosso Município, com troca destas quando se fizer 
necessário. APROVADO 25/05/09. 
PEDIDO DE PROVIDÊNCIA Nº 005/09 BANCADA PMDB e DEM  - no sentido de que a Prefeitura 
encaminhe ao Governo do Estado solicitação para utilização do poço artesiano da Escola Estadual Alberto 
Torres, que se encontra desativada, pois há ali água em abundância e regiões mais próximas como Boca do 
Campo e da CERTAJA necessitam de um atendimento de água potável. APROVADO 25/05/09. 
PEDIDO DE PROVIDÊNCIA Nº 006/09 BANCADA  PMDB e DEM - no sentido de que seja implantada a 
ampliação do itinerário do micro da Saúde, que atualmente transita pela Estrada da Produção, para que 
também faça o itinerário pela Linha Nova e Boca do Campo nos horários que são feitos pela Secretaria da 
Saúde. APROVADO 25/05/09. 
REQUERIMENTO N° 014/09 BANCADA PMDB E DEM - no sentido de que seja enviado a esta Casa 
Legislativa cópia da Prestação de Contas do Fundo Municipal de Assistência Social, dos dois últimos anos. 
APROVADO 15/06/09. 
INDICAÇÃO Nº 117/09  BANCADA  PMDB - no sentido que através de meios próprios ou da Empresa 
responsável pelo recolhimento de lixo, seja providenciada a retirada de sofás que se encontram jogados na 
bifurcação da Linha Amália com a entrada para o Centro do Município, causando uma má impressão. 
APROVADO 22/06/09. 
PEDIDO DE INFORMAÇÃO N° 015/09 BANCADA  PMDB no sentido que informe à Casa Legislativa: quais 
são os motoristas que conduzem os universitários de nosso município para o campus da ULBRA-SJ e para 
FUNDASUL-CAMAQUÃ, suas respectivas remunerações por trabalho, formas de pagamento e meio legal 
para tanto. APROVADO 22/06/09. 
PEDIDO DE INFORMAÇÃO Nº 019/09 BANCADA  PMDB E DEM- no sentido que envie a esta Casa 
Legislativa relatório detalhado sobre o preenchimento de vaga de todos os Professores de Área I e Área II, 
tanto dos Professores concursados, quanto daqueles que recebem extensão de jornada, como também as 
despesas das contratações suplementares, ou seja, com os profissionais desdobrados. Além disso, seja 
especificado o turno em que estes Professores atuam e a Graduação/Titulação destes profissionais para 
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suprirem o cargo que lhes foi concedido. Seja também informada a relação dos professores que se 
encontram em licença saúde e licença para interesse particular. APROVADO 10/08/09. 
PEDIDO DE INFORMAÇÃO Nº 020/09 BANCADA PMDB e DEM - vêm através deste solicitar informações 
se há medidas adotadas pela Secretaria da Educação no sentido de minimizar os riscos de contágio da 
Gripe A nas escolas da rede pública municipal, tendo em vista que, segundo alguns relatos de profissionais 
da área de Saúde, a tendência de transmissão da Gripe A se propagará nos próximos dias e em alta escala. 
Justificativa: É sabido que as aulas iniciaram nessa segunda-feira e há uma forte preocupação quanto à 
progressão dessa gripe, por isso gostaríamos de saber se há e quais as medidas adotadas. APROVADO 
17/08/09. 
PEDIDO DE INFORMAÇÃO N° 023/09 BANCADA PMDB e DEM - Os Vereadores que a esta subscrevem, 
preocupados com a queda na arrecadação dos Municípios devido à crise econômica mundial, divulgada 
pelas entidades representativas dos Municípios, ou seja, FAMURS e CNM, consideram necessário o 
esclarecimento de alguns itens: O valor total arrecadado pelo nosso Município no exercício passado é o 
mesmo que vem sendo arrecadado no ano em curso? Houve redução ou acréscimo? Comparativo da 
arrecadação total dos meses de agosto de 2008 a agosto de 2009. Se houve redução na arrecadação, 
quais as atitudes que vêm sendo tomadas pelo poder público Municipal no sentido de “equilibrar” as 
finanças? APROVADO 08/09/09. 
PEDIDO DE INFORMAÇÃO N° 024/09 BANCADA PMDB e DEM - solicitam ao Executivo Municipal as 
seguintes informações: Se houve parceria entre o Executivo Municipal e as Associações Comunitárias e de 
Produtores Rurais quando da realização da Festa do Agricultor do Município de Barão do Triunfo deste ano. 
Caso positivo, esclareça qual e seus termos; Informe se, em algum momento, as Associações se 
comprometeram na arrecadação de alimentos junto à comunidade local e a conseqüente entrega dos 
mesmos ao ente Público; Caso positivo, informar qual o destino dado pelo ente Público para os alimentos 
angariados. APROVADO 08/09/09. 
PEDIDO DE INFORMAÇÃO N° 027/09 BANCADA PMDB E DEM - solicitam ao Executivo Municipal que 
envie a esta Casa Legislativa as seguintes informações: Haverá criação de um colégio Pólo em nosso 
Município; Haverá criação de uma Escola Técnica; Haverá criação de uma Escola Infantil. APROVADO 
29/09/09. 
PEDIDO DE INFORMAÇÃO N° 032/09 BANCADA PMDB e DEM - solicitamos ao Executivo Municipal que 
nos informe: Se houve alteração no itinerário do micro da saúde; se houve diminuição de dias de condução 
de pacientes a Porto Alegre pelo micro durante a semana; se houve, pedimos que nos informe os dias, 
horário e a duração em que essas mudanças se manterão. Justificativa: vários municípios comentam que o 
micro não está cumprindo seu itinerário normal. Na condição de fiscalizadores dos serviços públicos 
solicitamos as referidas informações. APROVADO 03/11/09. 
INDICAÇÃO N° 203/09 BANCADA PMDB e BANCADA DEM - no sentido de que seja providenciada a 
substituição dos pneus em estado precário da ambulância placa IPD 3328. Tendo em vista que este veículo, 
de bastante necessidade para o Município, transporta pacientes, está pondo em risco a vida tanto deles 
como dos Motoristas que a conduzem. JUSTIFICATIVA: Já foi protocolado o pedido para substituição junto 
a Secretaria da Saúde e é de conhecimento do Executivo a mais de dois meses, pedido este feito por 
Motoristas que a conduzem. APROVADO 09/11/09. 
INDICAÇÃO N° 204/09 BANCADA PMDB e BANCADA DEM - no sentido de que seja providenciada 
alteração no posicionamento da caixa da água da Praça Professor Fernando Dalbem, colocando-a de 
maneira que seu pedestal não seja utilizado como banheiro, trazendo mau cheiro e constrangimento aos 
pedestres e moradores que ali circulam. JUSTIFICATIVA: A pedido do Senhor Rogério que nos procurou e 
relatou que varias vezes viu pessoas se utilizando do local indevidamente. Sugeriu que a colocação da 
caixa sobre o prédio resolveria o problema. APROVADO 09/11/09. 
PEDIDO DE INFORMAÇÃO N° 033/09 BANCADA PMDB e BANCADA DEM - que informe à Casa 
Legislativa: Qual o veículo que conduziu o Prefeito, Secretário de Administração, Procurador da Prefeitura e 
o Vereador Osmar, segundo informação do próprio vereador, a Porto Alegre para obter informações 
referentes ao decreto nº 030/09, na terça-feira, 03 de novembro de 2009. Pedimos que informe qual foi o 
motorista, a respectiva placa do veículo, se houve diárias dos Ccs e do Prefeito e quais foram os valores. 
APROVADO 09/11/09. 
INDICAÇÃO N° 207/09 BANCADA PMDB e BANCADA DEM - no sentido de que seja providenciado 
conserto de um bueiro na estrada que dá acesso à casa de Clóvis Vieira, na Zona dos Mileski, próximo a 
Boca do Campo. A pedido de Clóvis Vieira. JUSTIFICATIVA: A queda do bueiro não permite que o 
transporte escolar busque sua filha que tem que ir à escola e sofre problemas de visão. APROVADO 
16/11/09. 
 INDICAÇÃO N° 208/09 BANCADA PMDB e BANCADA DEM - no sentido de que seja providenciado 
conserto da ponte que interliga as casas e lavouras do senhores João Fernando de Abreu, Ari Batista de 
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Abreu e Adão Francisco na localidade da Invernada dos Abreus. JUSTIFICATIVA: A situação é precária. 
Essa ponte, segundo eles, já foi feita pela comunidade, mas devido às fortes chuvas necessita de reparos 
para que possa trazer seus produtos de lavoura e outras atividades. APROVADO 16/11/09. 
INDICAÇÃO N° 211/09 BANCADA PMDB e DEM - no sentido de que seja providenciado com urgência 
providências quanto aos valos e buracos localizados no trecho que dá acesso às residências de Cildo 
Pinhatti Bridi e José Carlos Leal, na rua Tenente Coronel Juca Tavares. JUSTIFICATIVA: Os moradores 
alegam que seus compromissos com os impostos estão em dia e não entendem tanto descaso na 
conservação da referida rua. APROVADO 16/11/09. 
PEDIDO DE INFORMAÇÃO Nº 035/09 BANCADA PMDB e DEM - informe a esta Casa Legislativa se as 
retenções parte patronal e parte servidor do FAPS – Fundo de Aposentadoria e Pensões, estão em dia, 
enviando cópia dos depósitos bancários efetuados durante este ano na conta do referido fundo. 
APROVADO 23/11/09. 
PEDIDO DE INFORMAÇÃO Nº 036/09 BANCADA PMDB e DEM - solicitam que o Executivo Municipal, em 
conjunto com a Escola Estadual J.J. de Andrade, informe a esta Casa Legislativa o que segue sobre o 
Conselho do Ginásio de Esportes: cópia do Regimento vigente do referido Conselho; quantitativo de 
aluguéis dos últimos quatro anos; quantitativo de investimento de conservação predial do município dos 
últimos cinco anos. APROVADO 23/11/09. 
INDICAÇÃO N° 218/09 BANCADA PMDB e DEM - no sentido que sejam tomadas as devidas providências 
com relação ao valo localizada em frente à entrada da propriedade de Valdecir Kologeski. JUSTIFICATIVA: 
O referido valo localiza-se na Estrada Geral, onde transitam diariamente os  ônibus da Serra do Herval a 
Porto Alegre, e os transportes escolares, num local perigoso onde só se avista a irregularidade poucos 
metros antes, podendo ocasionar danos graves a veículos e pessoas que ali transitam. APROVADO 
07/12/09. 
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DA MESA DIRETORA 
PEDIDO DE INFORMAÇÃO Nº 002/09 MESA DIRETORA - solicitam ao Executivo Municipal que informe 
quais as máquinas e veículos da Prefeitura que pertencem a Secretaria Municipal de Agricultura e quais as 
que pertencem a Secretaria Municipal de Obras, bem como informe quais as que estão funcionando e quais 
as que estão paradas ou em reforma. APROVADO 19/01/09. 
INDICAÇÃO Nº 019/09 MESA DIRETORA - no sentido de seja providenciada parada de ônibus na Linha 
Francisca em frente à escola Antônio Guedes Brandão, e na Linha Dona Amália esquina com Linha Nova 
em frente à propriedade do seu Ivan, bem como na Linha Nova esquina com Agroteifke e CERTA. 
APROVADO 26/01/09. 
INDICAÇÃO Nº 045/09 MESA DIRETORA - no sentido que seja providenciado patrolamento e 
encascalhamento na Estrada do Fumo. JUSTIFICATIVA: Além do evento da Igreja Luterana na Linha Nova 
também haverá um rodeio tradicional desse município na Varzinha. APROVADO 16/03/09. 
INDICAÇÃO Nº 046/09 MESA DIRETORA - no sentido que seja providenciada patrolamento e 
encascalhamento na CERTAJA passando pelo Chico da Cabana num ponto crítico onde se deve fazer 
escoamento e alargamento com colocação de cascalho e patrolamento e seguindo até a divisa do município 
próximo ao Poca Sombra. APROVADO 16/03/09. 
INDICAÇÃO Nº 047/09 MESA DIRETORA - no sentido que seja providenciado patrolamento da CERTAJA 
até a Boca do Campo, seguindo pela estrada que liga Fazenda do Armim até a produção. JUSTIFICATIVA: 
Além do evento da igreja luterana na linha nova também haverá um rodeio tradicional desse município. 
APROVADO 16/03/09. 
INDICAÇÃO Nº 048/09 MESA DIRETORA - no sentido que seja providenciada patrolamento e 
encascalhamento CERTAJA até Barão do Triunfo tanto pela Linha Amália quanto pela Linha Francisca. 
JUSTIFICATIVA: Haverá uma festa tradicional da Igreja Luterana nesse domingo próximo, inclusive sendo 
inaugurada a nova Igreja fruto de um trabalho de anos daquela comunidade. APROVADO 16/03/09. 
INDICAÇÃO Nº 074/09 MESA DIRETORA - solicitam Pedido de providência no sentido de que sejam 
instaladas no mínimo quatro câmeras de vigilância no perímetro urbano de nosso Município, na Praça 
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Central, no acesso ao Colégio Estadual, no acesso à Praça em frente à Prefeitura e nas proximidades do 
Posto de Saúde, com monitoramento em responsabilidade de pessoas capacitadas de tomar as 
providências necessárias quando for o caso. APROVADO 06/04/09. 
REQUERIMENTO Nº 001/09 MESA DIRETORA - no sentido de que seja com urgência elaborado projeto 
de lei de implantação do Plano Diretor de nosso Município. JUSTIFICATIVA: Sem o Plano Diretor vimos as 
cidades em crescimento desordenado, loteamentos irregulares, construções clandestinas, sistema viário 
caótico, meio ambiente deixado de lado, entre outros. O Plano Diretor só tende a facilitar a administração da 
cidade e melhorar a qualidade de vida da população. O planejamento territorial converte-se em benefício 
para todos, garantindo condições satisfatórias para financiar o desenvolvimento municipal, reduz as 
desigualdades sociais e orienta os investimentos estruturais a serem feitos pelos agentes públicos e 
privados. O Plano Diretor nada mais é do que uma constatação das realidades econômica, social e territo-
rial do município, é um planejamento para que haja desenvolvimento dentro dessas áreas. Uma cidade 
organizada e bem planejada facilita a administração e, conseqüentemente, promove o bem de todos. Cabe 
ressaltar que se faz necessário esse Plano para captação de recursos junto aos Governos Federal e 
Estadual nesse sentido. APROVADO 06/04/09. 
PEDIDO DE PROVIDÊNCIA N° 003/09 MESA DIRETORA - Considerando que nosso Município está 
enfrentando grande dificuldade em razão da baixa precipitação de chuvas, solicitamos a Prefeitura 
Municipal que disponibilize em caráter de urgência, através da Secretaria da Agricultura ou Obras, 
maquinários para: Abertura de bebedouros para animais; Canalização de água em comunidades rurais para 
consumo humano; Abertura de poços tubulares profundos, assim como de redes de distribuição nas 
comunidades rurais, nem que para tanto necessite de auxílio do Governo do Estado, que já está 
trabalhando em outros municípios em regiões de estiagem nesse sentido. JUSTIFICATIVA: Diversas 
pessoas questionaram sobre esses serviços, se teriam ou não que entrarem na lista de espera. Como os 
casos são de urgência, acredita-se que tenham que ser tratados diferencialmente. Um caso específico foi o 
do Sr. Julio Kuck, que completou nesse final de semana 80 anos, sendo que ele e sua esposa 
comemoraram o aniversário em outro local por falta de água. Pediu que solicitassem a Prefeitura apenas 
para aprofundar seu poço de água para consumo. APROVADO 11/05/09. 
MOÇÃO DE HOMENAGEM Nº 001/09 PRESIDENTE DA CÂMARA - propõe que o Legislativo Municipal 
realize um ato de homenagem especial ao Baronense e a Baronense mais idosos de nosso Município, 
durante a Festa do Agricultor deste ano, dia 31 de maio, para o qual solicita o apoio dos vereadores, 
concretizando-se assim uma justa homenagem a essas duas pessoas que hoje representam uma classe 
que deve ser lembrada, respeitada e valorizada por todos nós. APROVADO 25/05/09. 
REQUERIMENTO Nº 008/09 PRESIDENTE DA CÂMARA - solicita o apoio dos vereadores para 
participação da Câmara Municipal no Dia do Desafio, que será dia 27 de maio na Praça Central, com início 
às 08:00 horas. Cada equipe terá um horário para cumprir uma tarefa, sendo 15:00 horas o horário 
estipulado para a Câmara, com a participação dos vereadores e servidores do Legislativo Municipal. 
APROVADO 25/05/09. 
 REQUERIMENTO Nº 009/09 PRESIDENTE DA CÂMARA - solicita o apoio dos vereadores e da 
comunidade baronense para mobilização contra a transferência do Cartório Eleitoral de São Jerônimo para 
a cidade de Charqueadas, a qual Barão do Triunfo passará a ser jurisdicionada. Tal transferência dificultará 
o acesso dos munícipes ao Cartório Eleitoral, tanto pela distância, que aumentará sensivelmente, bem como 
porque não existe linha regular direta de ônibus de Barão do Triunfo para o Município de Charqueadas.  
Considerando que os baronense se utilizam dos demais serviços de Foro, serviços do Cartório de Registro 
de Imóveis, INSS, Hospital e outros, que são por natureza destinados ao nosso Município pelo Município de 
São Jerônimo, essa transferência será um grande transtorno, pois por conseqüência disso terão de ir à 
Charqueadas muitas vezes apenas para o serviço eleitoral. APROVADO 25/05/09. 
PEDIDO DE INFORMAÇÃO 022/09 DA MESA DIRETORA - informe o nome da Empresa que prestou 
serviço de elaboração do Projeto de lei que dispõe sobre o PPA 2010 a 2013; valor em espécie cobrado 
para a realização do referido serviço; se foi solicitado, quanto da contratação da Empresa, atestado de 
capacidade técnica para realização do serviço em tese; critério utilizado na escolha da referida Empresa 
para prestação deste serviço; se a contratação do trabalho é somente no sentido da elaboração do PPA ou 
se a empresa dará assistência durante a execução do projeto em exercício (2010 a 2013). Solicitamos 
resposta o mais breve possível em virtude do referido Projeto estar em apreciação nesta Casa. 
APROVADO 24/08/09. 
PEDIDO DE INFORMAÇÃO 018/09 DA MESA DIRETORA - informe a esta Casa Legislativa quantas e 
quais as áreas rurais pertencentes à Prefeitura Municipal e a devida localização, se há condições de 
cedência ou comodato para empresas privadas ou cooperativas em nosso Município ou de fora que queiram 
se estabelecer em Barão do Triunfo. Justificativa:Tendo em vista o futuro desenvolvimento do município, 
devemos analisar a possibilidade de criar atratividade para investimento ou investidores em nossa cidade, 
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criando mais arrecadação como mais empregos para nossa região. APROVADO 13/07/09. 
REQUERIMENTO 017/09 DA MESA DIRETORA - no sentido de que seja realizada Sessão Itinerante na 
localidade do Cerro dos Abreus, nas dependências da Associação de Produtores do Condomínio Rural do 
Cerro dos Abreus (próximo ao Arquimedes), dia 03 de novembro de 2009, às 18h00min, de acordo com 
Resolução desta Casa Legislativa. APROVADO 05/10/09. 
PEDIDO DE INFORMAÇÃO 026/09 MESA DIRETORA - solicitam ao Executivo Municipal que forneça a 
esta Casa, os custos financeiros que compõem a despesa total de atendimento do ônibus que transporta 
paciente a Porto Alegre, no período de agosto de 2008 a agosto de 2009, conforme itens a seguir: Despesa 
com combustível; despesa com lubrificantes; despesas com pneus; despesas câmara de ar; despesas com 
seguro (DPVAT/RC/APP); despesa com IPVA; despesas peças e acessórios; despesas com pedágio; 
despesa com salário de motorista; despesa com mecânico; despesa com horas extras e encargos sociais; 
despesa administrativa (pessoal utilizado na administração do transporte da saúde); despesa com custos e 
taxas de licenciamento; despesa com telefones celular para motorista; quilometragem percorrida no mês; 
ano e modelo do veiculo; demais despesas administrativas existentes. Justificativa: Para fins de 
comparação dos custos de execução destes serviços pela Prefeitura Municipal, com a hipótese 
terceirização dos mesmos serviços com Empresas Privadas. APROVADO 21/09/09. 
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