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Mensagem da Presidente  

 
 

 

  Este relatório tem o propósito de registrar e divulgar o 
trabalho realizado pelo Legislativo Municipal durante o 
exercício de dois mil e treze, ano em que assumimos a 
função de vereança nos incumbida pelos munícipes. Este 
foi o início de nossa Legislatura, algo novo para muitos 
de nós vereadores, que  foi enfrentado com muito 
trabalho, parceria, dedicação e seriedade,  em prol de 
nosso Município e do povo baronense. 

 

 
 
 
 
 
 

Laureni Garcia Pagini  
     Presidente da Câmara Municipal 
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PRESIDENTE: LAURENI GARCIA PAGINI 
VICE-PRESIDENTE: DIOGO DA ROCHA VAZ 
1º SECRETÁRIO: MARCOS CESAR GARCIA  
2º SECRETÁRIO: OSMAR SILVEIRA DE SOUZA 

 
DEMAIS VEREADORES: 
        

 
       
 
 
 
 
 
 
 
 
  

                          NERCIO DA S. AMBOS                  ILO W. LOMBARDI                 ELOMAR ROCHA KOLOGESKI         RODRIGO S. DE LIMA 

       
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TIAGO PACHECO GOVONI           
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FUNCIONÁRIOS 
 
 

NORBERTO FONTANA FERRI 
Assessor Jurídico – Nomeado em 02/01/2013. 

 
 
 

 
SOLANGE SEMENSATTO AMENGUAL 
Secretária e Tesoureira – Nomeada desde 1993. 

 
 
 
 
 
 
 
 

CESAR CARVALHO AMBRÓSIO 
Escriturário - Nomeado em 03/12/2008. 

 
 
 
 
 
 

ESTEFÂNIA BIELAVSKI 
Assessora Legislativa – Nomeada em 06/03/2009. 

 
 
 
 
 
 
 
 

EUNICE DA SILVA CEGASPINI 
Auxiliar de Serviços Gerais - Nomeada em 03/05/2012 
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COMISSÃO REPRESENTATIVA, que atuou no recesso deste ano (fevereiro), foi assim 
composta: Mesa Diretora mais o Vereador Rodrigo. 
 
COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E BEM – ESTAR SOCIAL: NERCIO DA 
SILVA AMBOS, PRESIDENTE; OSMAR SILVEIRA DE SOUZA, SECRETÁRIO; DIOGO 
DA ROCHA VAZ, RELATOR. 
 
COMISSÃO DE ORÇAMENTO, FINANÇAS E INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL: 
TIAGO PACHECO GOVONI, PRESIDENTE; ILO WILDFAIER LOMBARDI, 
SECRETÁRIO; MARCOS CESAR GARCIA, RELATOR. 
 
COMISSÃO ESPECIAL DE AGRICULTURA – DIOGO DA ROCHA VAZ, PRESIDENTE; 
TIAGO PACHECO GOVONI, SECRETÁRIO; ELOMAR ROCHA KOLOGESKI, 
RELATOR; NERCIO DA SILVA AMBOS, SUPLENTE.  Criada no dia 11/04/13. 
 
Líderes de Bancada: PMDB, Vereador Ilo W. Lombardi; PP, Vereador Tiago Pacheco 
Govoni; PTB, Vereador Osmar Silveira de Souza; PSDB, Vereador Diogo da Rocha Vaz.   
 

SESSÕES DE PLENÁRIO 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

44 ORDINÁRIAS 
04 EXTRAORDINÁRIAS 
01 ESPECIAIS 
02 SOLENE 
 

TOTAL: 51 SESSÕES 
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AUDIÊNCIAS PÚBLICAS 
 

Nº 001/13 – avaliação do cumprimento das metas fiscais e do resultado nominal e 
primário do 3° Quadrimestre 2012. Dia 25/02/13 
N° 002/13 – avaliação do cumprimento das metas fiscais e do resultado nominal e 
primário do 1° Quadrimestre 2013. Dia 27/05/12. 
N° 003/13 – avaliação do cumprimento das metas fiscais e do resultado nominal e 
primário do 2° Quadrimestre 2013. Dia 23/09/12. 
N° 004/13 – elaboração e apreciação dos seguintes projetos oriundo do Executivo 
Municipal: PROJETO DE LEI N° 057/2013, que dispõe sobre o Plano Plurianual (PPA) do 
Município de Barão do Triunfo para os exercícios de 2014 a 2017, e PROJETO DE LEI N° 
058/2013, que dispõe sobre a Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO), para o período de 
2014. Dia 18/11/13. 
 
 
 
 
 

 
OFÍCIOS 

 
69 Ofícios ao Prefeito – 62 Ofícios Legislativos  

 - 06 Ofícios Patrimônio  
- 45 Ofícios a Terceiros – 04 Ofícios Plenário – 02 Ofício Circular 
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PORTARIAS 
 
 

N º 001/13 – Nomeia Assessor Jurídico da Câmara Municipal. Dia 02/01/13. 
N° 002/13 – Designa o Servidor Cesar Carvalho Ambrósio como responsável pelas 
licitações da Câmara de Vereadores, na modalidade convite. Dia 22/01/13. 
N°003/13 – Designa e nomeia o servidor Cesar Carvalho Ambrósio para substituir a 
Tesoureira Solange Semensatto Amengual em virtude de férias. Dia 22/01/13. 
N° 004/13 – Nomeia como responsável pelas compras da Câmara Municipal de Barão do 
Triunfo a Servidora Solange Semensatto Amengual. Dia 14/02/2013. 
N° 005/13 – Nomeia a Servidora Solange Semensatto Amengual, como responsável pela 
publicação de atos oficiais junto ao mural da Câmara de Vereadores, nos termos da Lei 
Municipal n°059/2005. Dia 14/02/2013. 
N° 006/13 – Concede férias a Assessora Legislativa Estefânia Bielavski. Dia 17/06/13. 
N° 007/13 – Concede férias ao Escriturário Cesar Carvalho Ambrosio. Dia 18/07/13. 
N° 008/13 – Concede Licença Saúde ao Servidor Cesar Carvalho Ambrósio, pelo prazo 
de 30 dias, a contar a partir de 08/08/13. Dia 09/08/13. 
N° 009/13 – Prorroga a Licença para tratamento de saúde ao servidor Cesar Carvalho 
Ambrósio, concedida pela portaria n° 08/2013, até o dia 11/09/2013. Dia 09/09/13. 
N° 010/13 – Prorroga a licença para tratamento de saúde ao Servidor Cesar Carvalho 
Ambrósio, concedida pela portaria n° 08/2013, entendida pela portaria n° 09/2013, até o 
dia 11/10/2013. Dia 12/09/13. 
N° 011/13 – Concede 30 dias de férias a Servidora Ionice da Silva Cegaspini. Data: 
18/12/13. 
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CONTRATOS 
 

Nº CREDOR OBJETO VALOR R$ DATA 

CONTRATO 01/13 HOLS SONNEMANN 
Toner e cartuchos de impressão 

Carta Convite 02/13 
R$1137,60 

TOTAL 
 14/02/2013 

CONTRATO 02/13 
SANDER & COMPANY 

LTDA 

Toner e cartuchos de impressão 
Carta Convite 02/13 R$1608,00 

TOTAL 
14/02/2013 

CONTRATO 03/13 
REGIONAL 

TECNOINFO LTDA 

Toner e cartuchos de impressão 
Carta Convite 02/13 R$4224,25 

TOTAL 
14/02/2013 

CONTRATO 04/13 TEREZINHA GARCIA 
Material de Copa, cozinha, 

limpeza e higienização – Carta 
Convite 03/12 

R$1100,03 
TOTAL 

22/02/2013 

CONTRATO 05/13 
ALCIR SEMENSATTO & 

CIA LTDA 

Material de Copa, cozinha, 
limpeza e higienização – Carta 

Convite 03/12 

R$2731,70 
TOTAL 

22/02/2013 

CONTRATO 06/13 TEREZINHA GARCIA 
Material de Expediente 

 Carta Convite 01/12 
R$996,40 

TOTAL 
26/02/2013 

CONTRATO 07/13 
ALCIR SEMENSATTO & 

CIA LTDA 
Material de Expediente 

 Carta Convite 01/12 
R$2065,18 

TOTAL 
26/02/2013 

CONTRATO 08/13 MARLI PAPKE 
Material de Expediente 

 Carta Convite 01/12 
R$27,50 
TOTAL 

26/02/2013 

CONTRATO 09/13 
DELTA SOLUÇÕES EM 

INF. 
FlyTransparência– Inexigibilidade 

01 
R$260,00 
MENSAL 

01/04/2013 
12 MESES ATÉ 48 

MESES 

CONTRATO 10/13 IGAM  
Aquisição de informativos mensais 

–Inexigibilidade 02 
R$741,46 
MENSAL 

01/05/2013 
 

ADITIVO 002 ao 
CONTRATO 02/2011 

PRAZO 
CONECTSUL 

Prestação de serviço de conexão à 
rede de internet pelo sistema 

wirelles 

R$180,00 
MENSAL 

01/01/2013 
POR 12 MESES 

ADITIVO 002 AO 
CONTRATO 07/2011 

PRAZO 

REGIONAL 
TECNOINFO LTDA 

Publicação legal e institucional da 
Câmara 

R$587,00 
MENSAL 

21/03/2013 
POR 12 MESES 

ADITIVO 002 AO 
CONTRATO 
010/2011 

PRAZO 

DELTA SOLUÇÕES EM 
INF. 

Aquisição de software folha-
contabilidade-tesouraria 

R$666,69 
MENSAL 

29/08/13 
POR 12 MESES 

ADITIVO 001 AO 
CONTRATO 03/2013 

 

REGIONAL 
TECNOINFO LTDA 

Aquisição de toner e cartucho de 
impressão 

R$387,00 
TOTAL 

09/12/2013 
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ADITIVO 001 AO 
CONTRATO 05/2013 

 

ALCIR SEMENSATTO & 
CIA LTDA 

Aquisição de material de copa, 
cozinha, limpeza e higienização 

R$133,40 
TOTAL 

09/12/2013 

ADITIVO 001 AO 
CONTRATO 
007/2013 

 

ALCIR SEMENSATTO & 
CIA LTDA 

Aquisição de material de 
expediente 

R$106,00 
TOTAL 

09/12/2013 

ADITIVO 003 ao 
CONTRATO 02/2011 

PRAZO 
CONECTSUL 

Prestação de serviço de conexão à 
rede de internet pelo sistema 

wirelles 

R$180,00 
MENSAL 

31/12/2013 
POR 12 MESES 

 
 

LICITAÇÕES e INEXIGIBILIDADE 
 

LICITAÇÕES OBJETO 
DATA 

 HOMOLOG. 
CONTRATOS ORIUNDOS 

LICITAÇÃO 
Nº CONTRATO 

DATA DO 
CONTRATO 

VALOR 

CARTA CONVITE Nº 
001/2013 

Material de expediente  
 

26/02/13 TEREZINHA GARCIA  06/2013 

26/02/13 
R$996,40 

TOTAL 

   
ALCIR SEMENSATTO & CIA 

LTDA 
 07/2013 

26/02/13 
R$2065,18 

TOTAL 

   MARLI PAPKE  08/2013 

26/02/13 
R$27,50 
TOTAL 

CARTA CONVITE Nº 
002/2013 Toner e cartuchos de 

impressão  
13/02/2013 HOLS SONNEMANN 01/2013  14/02/2013 

R$1137,60 
TOTAL 

 

  
SANDER & COMPANY 

LTDA 
02/2013 14/02/2013 

R$1608,00 
TOTAL 

 

  
REGIONAL TECNOINFO 

LTDA 
03/2013 14/02/2013 

R$4224,25 
TOTAL 

CARTA CONVITE Nº 
003/2013 

Aquisição material de 
copa, cozinha, limpeza e 

higienização   
22/02/2013 TEREZINHA GARCIA 04/2013 

22/02/2013 
 

R$1100,03 
TOTAL 

 

  
ALCIR SEMENSATTO & CIA 

LTDA 
05/2013 

22/02/2013 
 

R$2731,70 
TOTAL 

INEXIGIBILIDADE 
Nº 001/2013 Fly transparência 01/04/2013 DELTA 09/2013 01/04/2013 

R$260,00 AO 
MÊS 

INEXIGIBILIDADE 
Nº 002/2013 Aquisição de 

Informativos 
01/05/2013 IGAM 010/2013 01/05/2013 

R$742,48 AO 
MÊS 
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PARTICIPAÇÕES EM REUNIÕES, CURSOS E 
SEMINÁRIOS 

 
VEREADOR OBJETIVO: IDA DIA 

LAURENI REUNIÃO ACVERC EM ARROIO DOS RATOS  9/jan 

DIOGO REUNIÃO ACVERC EM ARROIO DOS RATOS  9/jan 

ELOMAR REUNIÃO ACVERC EM ARROIO DOS RATOS  9/jan 

DIOGO IDA EM POA - ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO 11/jan 

RODRIGO IDA EM POA VISITA AO GABINETE DEP GILBERTO CAPOANI 17/jan 

LAURENI IDA EM POA - REUNIÃO ACV TURISMO COM A SRA MAGALI VENCATTO  29/jan 

RODRIGO IDA EM POA - REUNIÃO ACV TURISMO COM A SRA MAGALI VENCATTO  29/jan 

NERCIO IDA EM POA - REUNIÃO ACV TURISMO COM A SRA MAGALI VENCATTO  29/jan 

TIAGO IDA EM POA - REUNIÃO ACV TURISMO COM A SRA MAGALI VENCATTO  29/jan 

LAURENI AUDIÊNCIA PÚBLICA JUNTO AO DAER EM POA - REIVINDICAR ASFALTO 14/fev 

DIOGO AUDIÊNCIA PÚBLICA JUNTO AO DAER EM POA - REIVINDICAR ASFALTO 14/fev 

NERCIO AUDIÊNCIA PÚBLICA JUNTO AO DAER EM POA - REIVINDICAR ASFALTO 14/fev 

LAURENI IDA A RECEITA FEDERAL - EM SÃO JERÔNIMO P/ ENTREGA DOCUMENTAÇÃO 19/fev 

ESTEFÂNIA IDA A RECEITA FEDERAL - EM SÃO JERÔNIMO P/ ENTREGA DOCUMENTAÇÃO 19/fev 

LAURENI Ida à Empresa de Correios e Telégrafos - solicitação de melhorias para nossa Agência  28/fev 

RODRIGO Ida à Empresa de Correios e Telégrafos - solicitação de melhorias para nossa Agência  28/fev 

MARCOS Ida à Empresa de Correios e Telégrafos - solicitação de melhorias para nossa Agência  28/fev 

TIAGO Ida à Empresa de Correios e Telégrafos - solicitação de melhorias para nossa Agência  28/fev 

MARCOS Ida à Reunião da ASMURC - Arroio dos Ratos 1/mar 

LAURENI Ida à Reunião da ASMURC - Arroio dos Ratos 1/mar 

RODRIGO Ida à Reunião da ASMURC - Arroio dos Ratos 1/mar 

RODRIGO Ida à Reunião da ACVERC - Arroio dos Ratos 2/mar 

NERCIO Ida à Reunião da ACVERC - Arroio dos Ratos 2/mar 

TIAGO Ida à Reunião da ACVERC - Arroio dos Ratos 2/mar 

LAURENI Ida a Superintendência do Banco do Brasil em POA 6/mar 

NERCIO Ida a Superintendência do Banco do Brasil em POA 6/mar 

TIAGO Ida a Superintendência do Banco do Brasil em POA 6/mar 

MARCOS Ida a Superintendência do Banco do Brasil em POA 6/mar 

NORBERTO  Ida a Superintendência do Banco do Brasil em POA 6/mar 

RODRIGO Ida a Superintendência do Banco do Brasil em POA 6/mar 

ELOMAR Reunião na CEEE - em Porto Alegre 21/mar 
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DIOGO Reunião na CEEE - em Porto Alegre 21/mar 

LAURENI Reunião na CEEE - em Porto Alegre 21/mar 

NERCIO Reunião na CEEE - em Porto Alegre 21/mar 

NERCIO Ida a EXPOAGRO AFUBRA - RIO PARDO  22/mar 

ILO Ida a EXPOAGRO AFUBRA - RIO PARDO  22/mar 

OSMAR Ida a EXPOAGRO AFUBRA - RIO PARDO  22/mar 

NORBERTO  IDA A REUNIÃO NA EMPRESA VIVO - PORTO ALEGRE/RS  1/abr 

RODRIGO IDA A REUNIÃO NA EMPRESA VIVO - PORTO ALEGRE/RS  1/abr 

OSMAR IDA A REUNIÃO NA EMPRESA VIVO - PORTO ALEGRE/RS  1/abr 

MARCOS IDA A REUNIÃO NA EMPRESA VIVO - PORTO ALEGRE/RS  1/abr 

LAURENI IDA A REUNIÃO NA EMPRESA VIVO - PORTO ALEGRE/RS  1/abr 

TIAGO IDA A REUNIÃO NA EMPRESA VIVO - PORTO ALEGRE/RS  1/abr 

LAURENI REUNIÃO 28° BATALHÃO DA BRIGADA MILITAR - EM CHARQUEADAS 8/abr 

DIOGO REUNIÃO 28° BATALHÃO DA BRIGADA MILITAR - EM CHARQUEADAS 8/abr 

NERCIO REUNIÃO 28° BATALHÃO DA BRIGADA MILITAR - EM CHARQUEADAS 8/abr 

LAURENI Reunião Gabinetes Deputados, entrega doc. TCE e ao IGAM 10/abr 

DIOGO Reunião Gabinetes Deputados, entrega doc. TCE e ao IGAM 10/abr 

ELOMAR Reunião Gabinetes Deputados, entrega doc. TCE e ao IGAM 10/abr 

NERCIO Ida à Reunião na Empresa OI  11/abr 

MARCOS Ida à Reunião na Empresa OI  11/abr 

RODRIGO Ida à Reunião na Empresa OI  11/abr 

ELOMAR Ida à Reunião na Empresa OI  11/abr 

DIOGO Ida à Reunião na Empresa OI  11/abr 

LAURENI Ida à Reunião na Empresa OI  11/abr 

TIAGO Ida à Reunião na Empresa OI  11/abr 

ILO Reunião CERTAJA  - em TAQUARI 15/abr 

TIAGO Reunião CERTAJA  - em TAQUARI 15/abr 

LAURENI  Reunião CERTAJA  - em TAQUARI 15/abr 

SOLANGE Caixa Econômica Federal - Contribuição Sindical em SJ 19/abr 

MARCOS IDA AOS GABINETES DOS DEPUTADOS - PORTO ALEGRE  22/abr 

NORBERTO  CURSO DPM - EM PORTO ALEGRE 23 e 24/abr 

LAURENI CURSO DPM - EM PORTO ALEGRE 23 e 24/abr 

TIAGO CURSO DPM - EM PORTO ALEGRE 23 e 24/abr 

NERCIO CURSO DPM - EM PORTO ALEGRE 23 e 24/abr 

RODRIGO CURSO DPM - EM PORTO ALEGRE 23 e 24/abr 

LAURENI IDA AO IGAM REUNIÃO COM O SUPERVISOR DA ÁREA COMERCIAL 7/mai 
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LAURENI  REUNIÃO SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA - PORTO ALEGRE  9/mai 

DIOGO REUNIÃO SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA - PORTO ALEGRE  9/mai 

NERCIO REUNIÃO SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA - PORTO ALEGRE  9/mai 

TIAGO REUNIÃO SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA - PORTO ALEGRE  9/mai 

NORBERTO  REUNIÃO SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA - PORTO ALEGRE  9/mai 

ELOMAR REUNIÃO ACVERC- ELEIÇÃO NOVA DIRETORIA 11/mai 

RODRIGO REUNIÃO ACVERC- ELEIÇÃO NOVA DIRETORIA 11/mai 

NORBERTO  IDA ASSEMBLEIA - EVENTO EXPOSIÇÃO DA GALERIA DE  B.T. 20/mai 

SOLANGE IDA ASSEMBLEIA - EVENTO EXPOSIÇÃO DA GALERIA DE  B.T. 20/mai 

IONICE  IDA ASSEMBLEIA - EVENTO EXPOSIÇÃO DA GALERIA DE  B.T. 20/mai 

NERCIO IDA ASSEMBLEIA - EVENTO EXPOSIÇÃO DA GALERIA DE  B.T. 20/mai 

LAURENI IDA ASSEMBLEIA - EVENTO EXPOSIÇÃO DA GALERIA DE  B.T. 20/mai 

RODRIGO IDA ASSEMBLEIA - EVENTO EXPOSIÇÃO DA GALERIA DE  B.T. 20/mai 

ELOMAR IDA ASSEMBLEIA - EVENTO EXPOSIÇÃO DA GALERIA DE  B.T. 20/mai 

MARCOS IDA ASSEMBLEIA - EVENTO EXPOSIÇÃO DA GALERIA DE  B.T. 20/mai 

OSMAR IDA ASSEMBLEIA - EVENTO EXPOSIÇÃO DA GALERIA DE  B.T. 20/mai 

ILO AUDIÊNCIA PÚBLICA COMISSÃO DE AGRICULTURA - PANTANO GRANDE 20/mai 

TIAGO  AUDIÊNCIA PÚBLICA COMISSÃO DE AGRICULTURA - PANTANO GRANDE 20/mai 

ELOMAR IDA AOS GABINETES DOS DEPUTADOS - PORTO ALEGRE  21/mai 

ESTEFÂNIA Curso Igam - A atuação dos Vereadores e Assessorias Parlamentares 22, 23 e 24/maio 

SOLANGE Ida ao IGAM - Informação cronograma 24/mai 

LAURENI Seminário de Segurança Pública 7/jun 

NERCIO Seminário de Segurança Pública 7/jun 

MARCOS Seminário de Segurança Pública 7/jun 

TIAGO Etapa Intermunicipal da II CONAE - em Eldorado do Sul 11 e 12/jun 

LAURENI Etapa Intermunicipal da II CONAE - em Eldorado do Sul 11 e 12/jun 

LAURENI Ida Reunião CEEE - em Camaquã 14/jun 

NERCIO Ida Reunião CEEE - em Camaquã 14/jun 

TIAGO Ida Reunião CEEE - em Camaquã 14/jun 

ILO Audiência Pública Frente Parlamentar RST-470 - em São Jerônimo 18/jun 

 RODRIGO Audiência Pública Frente Parlamentar RST-470 - em São Jerônimo 18/jun 

NERCIO Audiência Pública Frente Parlamentar RST-470 - em São Jerônimo 18/jun 

LAURENI Curso Encontro de Estudos Técnicos para Gestoras Públicas - IGAM 19, 20 e 21/jun 

SOLANGE Curso IGAM - Principais apontes TCE 25 e 26/jun 

SOLANGE Ida Caixa para entrega de documentos - Sertão Santana 1/jul 

NORBERTO  Ida Caixa para entrega de documentos - Sertão Santana 1/jul 
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IONICE  Curso IGAM - em Porto Alegre 2/jul 

LAURENI Audiência Pública da Subcomissão dos Município sem Asfalto 4/jul 

RODRIGO Audiência Pública da Subcomissão dos Município sem Asfalto 4/jul 

TIAGO Audiência Pública da Subcomissão dos Município sem Asfalto 4/jul 

MARCOS Audiência Pública da Subcomissão dos Município sem Asfalto 4/jul 

NERCIO Audiência Pública da Subcomissão dos Município sem Asfalto 4/jul 

SOLANGE IDA AO TCE - EM POA, PARA ENTREGA PRESTAÇÃO CONTAS 16/jul 

LAURENI IDA AO TCE - EM POA, PARA ENTREGA PRESTAÇÃO CONTAS 16/jul 

LAURENI ASSEMBLEIA GERAL AMPLIADA DO COREDE CENTRO - SUL 17/jul 

NERCIO ASSEMBLEIA GERAL AMPLIADA DO COREDE CENTRO - SUL 17/jul 

DIOGO Audiência Pública Endividamentos dos Produtores Rurais  9/ago 

LAURENI Audiência Pública Endividamentos dos Produtores Rurais  9/ago 

MARCOS DIÁRIA DA IDA AO CURSO IGAM - DIREITOS E DEVERES 15 e 16/08 

DIOGO DIÁRIA DA IDA AO CURSO IGAM - DIREITOS E DEVERES  15 e 16/08 

OSMAR REUNIÃO GABINETES DOS DEPUTADOS ASSEMBLEIA LEGISLATIVA  22/ago 

NERCIO REUNIÃO GABINETES DOS DEPUTADOS ASSEMBLEIA LEGISLATIVA  22/ago 

NORBERTO  Seminário Técnico de Orientação aos Legislativos Municipais - POA 5/set 

SOLANGE Seminário Técnico de Orientação aos Legislativos Municipais - POA 5/set 

ILO Seminário Técnico de Orientação aos Legislativos Municipais - POA 5/set 

LAURENI Seminário Técnico de Orientação aos Legislativos Municipais - POA 5/set 

ILO 3º Seminário de Políticas Públicas Municipais e Regionais - Tapes 17, 18 e 19/set 

LAURENI Audiência Pública Comissão de Assuntos Municipais - POA 24/set 

NERCIO Audiência Pública Comissão de Assuntos Municipais - POA 24/set 

DIOGO Audiência Pública Comissão de Assuntos Municipais - POA 24/set 

ELOMAR Audiência Pública Comissão de Assuntos Municipais - POA 24/set 

TIAGO Audiência Pública Comissão de Assuntos Municipais - POA 24/set 

RODRIGO Gabinete Deputado Estadual Giovani Feltes - POA 25/set 

RODRIGO Audiência Pública para discutir sobre os animais de rua  26/set 

MARCOS Audiência Pública para discutir sobre os animais de rua  26/set 

RODRIGO REUNIÃO ACVERC EM SÃO JERÔNIMO 28/set 

ILO REUNIÃO ACVERC EM SÃO JERÔNIMO 28/set 

ELOMAR Ida a Brasília em busca de recursos para o Município 01, 02 e 03/ out 

TIAGO Ida a Brasília em busca de recursos para o Município 01, 02 e 03/ out 

DIOGO Ida a Brasília em busca de recursos para o Município 01, 02 e 03/ out 

LAURENI Ida a Brasília em busca de recursos para o Município 01, 02 e 03/ out 

NERCIO Ida a Brasília em busca de recursos para o Município 01, 02 e 03/ out 
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MARCOS Reunião junto ao DAER e ao Gabinete do Dep. Gilmar Sossella 10/out 

MARCOS  Seminário sobre a Ética nos Parlamentos - em POA 21/out 

SOLANGE IDA AO CARTORIO ELEITORAL RETIRAR DOCUMENTO 31/out 

DIOGO Ida ao Gabinete Parlamentar do Dep. Lucas Redecker - em POA 5/nov 

LAURENI 75° Seminário Brasileiro Instituto Tiradentes - em POA 19 e 20/ nov 

RODRIGO 75° Seminário Brasileiro Instituto Tiradentes - em POA 19 e 20/ nov 

DIOGO 75° Seminário Brasileiro Instituto Tiradentes - em POA 19 e 20/ nov 

TIAGO 75° Seminário Brasileiro Instituto Tiradentes - em POA 19 e 20/ nov 

NERCIO Reunião CEEE e na Assembleia Legislativa - em POA 29/nov 

DIOGO Reunião CEEE e na Assembleia Legislativa - em POA 29/nov 

TIAGO Audiência Pública em defesa da Emater - em POA 2/dez 

ILO Audiência Pública em defesa da Emater - em POA 2/dez 

ELOMAR Audiência Pública em defesa da Emater - em POA 2/dez 

NERCIO Visita a Ervateiras e Produtores 11/dez 

RODRIGO Visita a Ervateiras e Produtores 11/dez 

ILO Visita a Ervateiras e Produtores 11/dez 

LAURENI Visita a Ervateiras e Produtores 11/dez 

TIAGO Visita a Ervateiras e Produtores 11/dez 

NORBERTO  Visita a Ervateiras e Produtores 11/dez 

RODRIGO IDA AO GABIINETE DO DEP. GIOVANI FELTES 12/dez 

TIAGO Reunião na CEEE - em Camaquã 19/dez 

RODRIGO Reunião na CEEE - em Camaquã 19/dez 
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PROJETOS 
 DO  

LEGISLATIVO 
 

 
PROJETOS DE LEI  

   
 

PROJETO DE LEI LEGISLATIVO N° 001/13 – Altera a denominação da “Rua Riachuelo” 
para “Rua Prefeito Airton José Prates Ramos” e dá outras providências. APROVADO 
18/03/13. 
PROJETO DE LEI LEGISLATIVO N° 002/13 – Estabelece a Data de 28 de outubro como 
o Dia Municipal do Produtor de Tabaco e dá outras providências. APROVADO 13/05/13. 
PROJETO DE LEI LEGISLATIVO N° 003/13 – Fixa a Revisão Geral Anual para os 
vencimentos dos Servidores da Câmara Municipal, com base no índice aplicado aos 
Servidores Públicos Municipais e dá outras providências(6,17%). APROVADO 17/06/13. 
PROJETO DE LEI LEGISLATIVO N° 004/13 – Fixa a Revisão Geral Anual para os 
subsídios do Prefeito, Vice-Prefeito, Secretários Municipais, Presidente da Câmara e 
Vereadores, com base no índice aplicado aos Servidores Municipais e dá outras 
providências (6,17%). APROVADO 17/06/13. 
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PROJETO DE LEI LEGISLATIVO N° 005/13 – Estabelece o quadro de cargos e funções 
públicas da Câmara Municipal de Barão do Triunfo e dá outras providências. APROVADO 
19/08/13. 
PROJETO DE LEI LEGISLAIVO N° 006/13 – Altera o art. 1° da Lei Municipal n° 058/05, 
que cria a gratificação de quebra de caixa para a função de tesoureiro do legislativo de 
Barão do Triunfo e dá outras providências. APROVADO 19/08/13. 

 
 

RESOLUÇÕES 
 

RESOLUÇÃO Nº 001/13 – Dispõe sobre a concessão de uniformes de trabalho para os 
servidores da Câmara de Vereadores de Barão do Triunfo, e dá outras providências. Data 
11/03/13. 

RESOLUÇÃO N° 002/13 – Cria a Comissão Especial de Agricultura na Câmara Municipal 
de Barão do Triunfo e dá outras providências. Data 08/04/13. 

RESOLUÇÃO N° 003/13 – Altera o horário da sessão ordinária do dia 20 de maio de 
2013, por ocasião especial. Data 14/05/13. 

RESOLUÇÃO N° 004/13 – Institui o Cronograma de Implantação dos Procedimentos 
Contábeis no Poder legislativo. Data 28/05/13. 

 
DECRETOS 

 

DECRETO LEGISLATIVO Nº 001/13 – Decreta Ponto Facultativo a data que indica e dá 
outras providências (11 e 12/02/2013). Data 04/02/13. 

DECRETO LEGISLATIVO N° 002/13 – Decreta Ponto Facultativo a data que indica e dá 
outras providências (30 e 31/05/2013). Data 29/05/13. 
DECRETO LEGISLATIVO N° 003/13 - Decreta Ponto Facultativo a data que indica e dá 
outras providências (28/10/2013). Data 25/10/13. 
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PROJETOS 

DO 
EXECUTIVO 

 
PREFEITO MUNICIPAL RUI VALMIR BRAUVERS SPOTTI 

 
 

PROJETO DE LEI N° 001/13 – Autoriza o Poder Executivo Municipal a realizar a despesa 
que indica e dá outras providências. (Evento Festa da Uva, até o limite de R$ 4.500,00). 
APROVADO 11/01/13. 

PROJETO DE LEI Nº 002/13 – Dispõe sobre a Estrutura Política Administrativa e o 
regime de Cargos em Comissão e Função Gratificadas no Município de Barão do Triunfo 
e dá outras providências. RETIRADO 08/05/13. 

PROJETO DE LEI Nº 003/13 – Estabelece o quadro de provimento efetivo do Poder 
Executivo de Barão do Triunfo. RETIRADO 08/05/13. 
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PROJETO DE LEI Nº 004/13 – Autoriza o Poder Executivo Municipal a proceder à 
contratação de pessoal por prazo determinado para atender necessidade de excepcional 
interesse público e dá outras providências (Fonoaudióloga e Professor 20 hs). 
APROVADO 11/01/13. 

PROJETO DE LEI Nº 005/13 – Autoriza o Poder Executivo Municipal a proceder à 
contratação de pessoal por prazo determinado para atender necessidade de excepcional 
interesse público e dá outras providências (Fiscal Sanitário). APROVADO 04/02/13. 

PROJETO DE LEI Nº 006/13 – Autoriza o Poder Executivo Municipal a proceder à 
prorrogação da Lei Municipal nº 065/2012 (Contratação de servidor efetivada – 02 Vigias), 
para atender necessidade de excepcional interesse público e dá outras providências. 
APROVADO 04/02/13. 

PROJETO DE LEI Nº 007/13 – Autoriza o Poder Executivo Municipal a celebrar convênio 
de cooperação técnica e financeira com a Associação dos Estudantes Universitários de 
Barão do Triunfo, com a finalidade de atender as necessidades de transporte dos 
Estudantes Universitários, Estudantes de Nível Técnica do Município de Barão do Triunfo 
e dá outras providências (R$3.500,00 mensais). APROVADO 13/02/13. 

PROJETO DE LEI Nº 008/13 – Estabelece normas para a realização de serviços a 
agricultores, em sua atividade primária, com equipamentos Agrícolas e Rodoviários de 
uso ou de propriedade do Município, fixa tarifas e vencimentos, e dá outras providências. 
APROVADO 11/03/13. 

PROJETO DE LEI Nº 009/13 – Autoriza o Poder Executivo Municipal a proceder à 
contratação de pessoal por prazo determinado para atender necessidade de excepcional 
interesse público e dá outras providências (01 Professor Educação Física). APROVADO 
04/03/13. 

PROJETO DE LEI Nº 010/13 – Altera o inc. I do art. 1º da Lei nº 057/2012, onde 
estabelece o quadro de provimento efetivo do Poder Executivo de Barão do Triunfo (cria 
01 Licenciador Ambiental). APROVADO 25/03/13. 

PROJETO DE LEI Nº 011/13 – Autoriza o Poder Executivo Municipal a regulamentar a 
utilização da verba oriunda do Programa nacional de Melhoria do Acesso e da Qualidade 
da Atenção Básica – PMAQ – AB, e dá outras providências. APROVADO 18/03/13. 

PROJETO DE LEI Nº 012/13 - Autoriza o Executivo a outorgar a permissão de uso de 
bem móvel do Município, e dá outras providências (Máquinas Associações). APROVADO 
18/03/13. 

PROJETO DE LEI Nº 013/13 – Abre Crédito Especial – Excesso de Arrecadação no 
Orçamento de 2013 do tipo alteração especial. APROVADO 11/03/13. 

PROJETO DE LEI Nº 014/13 – Autoriza o Poder Executivo Municipal a criar o Programa 
Municipal de Desenvolvimento da Cadeia Produtiva da Agricultura Familiar, bem como 
utilizar recursos na programação de ações de apoio e incentivo à atividade. APROVADO 
25/03/13. 

PROJETO DE LEI Nº 015/13 – Autoriza o Poder Executivo Municipal a realizar a despesa 
que indica e dá outras providências (Evento Rodeio Estadual até o limite de R$ 1.500,00). 
APROVADO 01/04/13. 

PROJETO DE LEI Nº 016/13 – Autoriza o Poder Executivo a proceder à contratação de 
pessoal por prazo determinado para atender necessidade de excepcional interesse 
público e dá outras providências (01 Professor Matemática e 02 Motoristas). APROVADO 
22/04/13. 
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PROJETO DE LEI Nº 017/13 – Abre Crédito Especial – Excesso de Arrecadação no 
Orçamento de 2013 do tipo alteração especial. APROVADO 22/04/13. 

PROJETO DE LEI Nº 018/13 – Abre Crédito Especial – Anulação de dotação no 
Orçamento de 2013 do tipo alteração especial. APROVADO 22/04/13. 

PROJETO DE LEI Nº 019/13 – Institui no Município de Barão do Triunfo a Contribuição 
para custeio da Iluminação Pública e estabelece a responsabilidade Tributária para a sua 
arrecadação e pagamento e dá outras providências. APROVADO 27/05/13.  

PROJETO DE LEI Nº 020/13 – Institui o Fundo de Aposentadoria e Pensão do Servidor – 
FAPS, revogando a Lei nº 290/2010 e dá outras providências. COM MENSAGEM 
RETIFICATIVA. APROVADO 20/05/13. 

PROJETO DE LEI Nº 021/13 – Abre Crédito Especial – anulação de dotação no 
Orçamento de 2013 do tipo alteração especial. APROVADO 29/04/13.  

PROJETO DE LEI Nº 022/13 – Número Vago. 

PROJETO DE LEI Nº 023/13 – Autoriza o Poder Executivo Municipal a realizar a despesa 
que indica e dá outras providências (Festa do Agricultor até o limite máximo R$ 
38.000,00). APROVADO 20/05/13. 

PROJETO DE LEI Nº 024/13 – Estabelece o quadro de provimento efetivo do Poder 
Executivo de Barão do Triunfo (01 Técnico de Enfermagem. COM MENSAGENS Nº 
005/13 E Nº 006/13. APROVADO 15/07/13. 

PROJETO DE LEI Nº 025/13 – Altera a Lei Municipal nº 089/2013 e dá outras 
providências (PMAQ). COM EMENDA SUPRESSIVA Nº 001/2013 DE AUTORIA DO 
VEREADOR RODRIGO. APROVADO 17/07/13. 

PROJETO DE LEI Nº 026/13 – Altera parte da Lei Municipal nº 102/2006 e Lei 299/2010 e 
dá outras providências (Conselho Tutelar). COM MENSAGEM RETIFICATIVA E 
EMENDA SUPRESSIVA DE AUTORIA DA MESA DIRETORA. APROVADO 08/07/13. 

PROJETO DE LEI Nº 027/13 – Estabelece o índice de reajuste para a Revisão Geral 
Anual, bem como altera a data base e dá outras providências (6,17%). APROVADO 
03/06/13.  

PROJETO DE LEI Nº 028/13 – Revoga a Lei 077/2012, e autoriza o Poder Executivo a 
alterar o convênio com o CONSEPRO (Conselho Comunitário Pró-Segurança Pública de 
Barão d Triunfo), e dá outras providências. COM EMENDA MODIFICATIVA DE AUTORIA 
DA MESA DIRETORA. R$2.800,00 mensais. APROVADO 17/06/13. 

PROJETO DE LEI Nº 029/13 – Altera o artigo 37 da Lei 29/2011 – Lei de Diretrizes 
Urbanas do Município de Barão do Triunfo. RETIRADO 17/06/13. 

PROJETO DE LEI Nº 030/13 – Altera o artigo 37 da Lei 29/2011 – Lei de Diretrizes 
Urbanas do Município de Barão do Triunfo. APROVADO 26/06/13. 

PROJETO DE LEI Nº 031/13 – Autoriza o Poder Executivo Municipal a proceder à 
prorrogação da Lei Municipal nº 072/2012 (Contratação de servidor efetivada), para 
atender necessidade de excepcional interesse público e dá outras providências. COM 
EMENDA MODIFICATIVA DE AUTORIA DA MESA DIRETORA. (02 Técnicos de 
Enfermagem). APROVADO 08/07/13.  

PROJETO DE LEI Nº 032/13 – Autoriza o Poder Executivo Municipal a proceder à 
prorrogação da Lei Municipal nº 066/2012 (Contratação de servidor efetivada), para 
atender necessidade de excepcional interesse público e dá outras providências. COM 
EMENDA MODIFICATIVA Nº 001/2013 DE AUTORIA DA MESA DIRETORA. (02 Agentes 
Comunitários de Saúde). APROVADO 01/07/13. 
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PROJETO DE LEI Nº 033/13 – Cria normas mínimas de orientação, localização e 
operação de fornos para fabricação de carvão vegetal no município e dá outras 
providências. COM EMENDAS MODIFICATIVA E ADITIVA DE AUTORIA DA MESA 
DIRETORA. APROVADO 26/08/13. 

PROJETO DE LEI Nº 034/13 – Número vago. 

PROJETO DE LEI Nº 035/13 – Altera o artigo 3º da Lei 67/201 (Programa Minha casa 
Minha Vida). APROVADO 12/08/13. 

PROJETO DE LEI 036/13 – Abre Crédito Especial – Excesso de Arrecadação no 
Orçamento de 2013 do tipo alteração especial. COM EMENDA MODIFICATIVA DE 
AUTORIA DA MESA DIRETORA. APROVADO 09/09/13. 

PROJETO DE LEI Nº 037/13 – Abre Crédito Especial – anulação de dotação no 
Orçamento de 2013 do tipo alteração especial. COM EMENDA MODIFICATIVA DE 
AUTORIA DA MESA DIRETORA. APROVADO 09/09/13. 

PROJETO DE LEI Nº 038/13 – Autoriza a abertura de crédito adicionais suplementares 
no valor total de R$ 3.680.000,00 no orçamento vigente, e dá outras providências. COM 
EMENDA MODIFICATIVA DE AUTORIA DA MESA DIRETORA. APROVADO 09/09/13. 

PROJETO DE LEI Nº 039/13 – Autoriza a abertura de crédito adicional suplementar no 
valor de R$ 68.000,00 no orçamento vigente, e dá outras providências. COM EMENDA 
MODIFICATIVA DE AUTORIA DA MESA DIRETORA. APROVADO 26/08/13. 

PROJETO DE LEI Nº 040/13 – Autoriza a abertura de crédito adicional suplementar no 
valor de R$ 50.000,00 no orçamento vigente, e dá outras providências. COM EMENDA 
MODIFICATIVA DE AUTORIA DA MESA DIRETORA. APROVADO 26/08/13. 

PROJETO DE LEI Nº 041/13 – Autoriza o Poder Executivo Municipal a proceder à 
contratação de pessoal por prazo determinado para atender necessidade de excepcional 
interesse público e dá outras providências. (Médico ESF, Professor Inglês, Matemática, 
Português, Licenciador Ambiental. Professor de Educação Física NAAB e Psiquiatra 
NAAB).  APROVADO 19/08/13.  

PROJETO DE LEI Nº 042/13 – Autoriza o Poder Executivo Municipal a proceder à 
prorrogação da Lei Municipal nº 081/2013 (Contratação de servidor efetiva), para atender 
necessidade de excepcional interesse público e dá outras providências (Fiscal Sanitário). 
APROVADO 09/09/13. 

PROJETO DE LEI Nº 043/13 – Dispõe sobre a constituição do serviço de inspeção 
municipal e os procedimentos de inspeção sanitária de estabelecimentos que produzam 
bebidas e alimentos de consumo humano de origem animal e vegetal e dá outras 
providências. RETIRADO 09/09/13. 

PROJETO DE LEI Nº 044/13 – Dispõe sobre a aplicação de recursos derivados da 
alienação de bens e direitos que integram o patrimônio do Município. EMENDA 
MODIFICATIVA DE AUTORIA DA MESA DIRETORA. APROVADO 23/09/13. 

PROJETO DE LEI Nº 045/13 – Autoriza o Poder Executivo Municipal a firmar convênio 
com a Associação Cultural Cenart e dá outras providências. RETIRADO 01/10/13. 

PROJETO DE LEI Nº 046/13 – Autoriza o Poder Executivo Municipal a proceder à 
prorrogação da Lei Municipal nº 080/2013 (Contratação de servidor efetivada), para 
atender necessidade de excepcional interesse público e dá outras providências (02 
Professores e 01 Fonoaudióloga). APROVADO 03/09/13. 

PROJETO DE LEI Nº 047/13 – Número vago. 
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PROJETO DE LEI Nº 048/13 – Autoriza o Poder Executivo Municipal a realizar a despesa 
que indica e dá outras providências (R$1500,00 – Semana Farroupilha). APROVADO 
16/09/13. 

PROJETO DE LEI N° 049/13 - Número vago. 

PROJETO DE LEI Nº 050/13 – Institui a Taxa de licenciamento ambiental e dá outras 
providências. COM EMENDA SUPRESSIVA DE AUTORIA DE TODOS OS 
VEREADORES. APROVADO 21/10/13. 

PROJETO DE LEI Nº 051/13 – Autoriza o Poder Executivo Municipal a proceder à 
contratação de pessoal por prazo determinado para atender necessidade de excepcional 
interesse público e dá outras providências (01 Enfermeiro e 01 Técnico de Enfermagem). 
APROVADO 07/10/13. 

PROJETO DE LEI Nº 052/13 – Autoriza o Poder Executivo Municipal a alterar o Convênio 
com a Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais (APAE) do Município de Barão do 
Triunfo e dá outras providências (R$3.000,00 mensais). COM MENSAGEM 
RETIFICATIVA. APROVADO14/10/13.  

PROJETO DE LEI Nº 053/13 – Autoriza o Poder Executivo Municipal a firmar convênio 
com a Associação Cultural Cenart e dá outras providências (R$990,00 mensais). 
APROVADO 14/10/13.  

PROJETO DE LEI Nº 054/13 – Institui Turno Único no serviço público municipal e dá 
outras providências. APROVADO 11/11/13 (3 a 4 votos favoráveis). 

PROJETO DE LEI Nº 055/13 – Altera o art. 11 da Lei Municipal nº 249/2009 e dá outras 
providências. COM MENSAGEM RETIFICATIVA. APROVADO 02/12/13. 

PROJETO DE LEI Nº 056/13 – Autoriza o Poder Executivo Municipal a firmar Convênio 
com a Cooperativa de Crédito Rural Horizontes novos de Ijuí – Crehnor Noroeste, visando 
a sua participação na implementação de Programa Habitacional, abre crédito especial, 
reduz dotação orçamentária e dá outras providências. APROVADO 11/11/13. 

PROJETO DE LEI N° 057/13 – Plano Plurianual 2014/2017. COM EMENDA 
MODIFICATIVA DE AUTORIA DA MESA DIRETORA.  APROVADO 16/12/13. 

PROJETO DE LEI N° 058/13 – Diretrizes Orçamentárias. COM EMENDA MODIFICATIVA 
DE AUTORIA DA MESA DIRETORA. APROVADO 23/12/13. 

PROJETO DE LEI N° 059/13 – Orçamento Anual. COM EMENDA MODIFICATIVA DE 
AUTORIA DA MESA DIRETORA. APROVADO 23/12/13. 

PROJETO DE LEI N° 060/13 – Autoriza o Poder Executivo Municipal a proceder à 
prorrogação da Lei Municipal n° 109/2013 (Contratação de servidor efetivada), para 
atender necessidade de excepcional interesse público e dá outras providências (Agente 
Comunitário de Saúde). ARQUIVADO 23/12/13. 

PROJETO DE LEI N° 061/13 – Autoriza o Poder Executivo a alterar o atual Convênio com 
o CONSEPRO (Conselho Comunitário Pró-Segurança Pública de Barão do Triunfo), e dá 
outras providências (até o limite de R$ 2.800,00). COM EMENDA MODIFICATIVA DE 
AUTORIA DA MESA DIRETORA. APROVADO 23/12/13.  

PROJETO DE LEI N° 062/13 – Autoriza o Poder Executivo Municipal a firmar convênio 
com o COREDE – Centro Sul e dá outras providências (mensalmente R$ 380,00). 
APROVADO 23/12/13. 

PROJETO DE LEI N° 063/13 – Autoriza o Poder Executivo Municipal a proceder à 
prorrogação da Lei Municipal n° 082/2013 (Contratação de servidor efetivada), para 
atender necessidade de excepcional interesse público e dá outras providências (02 Vigias 
40h). ARQUIVADO 23/12/13. 
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PROJETO DE LEI N° 064/13 – Autoriza o Poder Executivo Municipal a proceder à 
prorrogação da Lei Municipal n° 124/2013 (Contratação de servidor efetivada), para 
atender necessidade de excepcional interesse público e dá outras providências (01 
Fonoaudióloga). ARQUIVADO 23/12/13. 

PROJETO DE LEI N° 065/13 – Autoriza o Poder Municipal a proceder à prorrogação da 
Lei Municipal n° 111/2013 (Contratação de servidor efetivada), para atender necessidade 
de excepcional interesse público e dá outras providências (01 vaga para Técnica em 
Enfermagem). (1 voto contrário e 5 favoráveis). APROVADO 23/12/13 

PROJETO DE LEI N° 066/13 – Autoriza o Poder Executivo a realizar a despesa que 
indica e dá outras providências (Festa da Uva 2014 – até o limite de R$ 6.000,00). 
APROVADO 23/12/13. 

PROJETO DE LEI N° 067/13 – Autoriza o Poder Executivo Municipal a instituir o Plano 
Municipal de Saneamento Básico – PMSB, Instrumento da Política Municipal de 
Saneamento Básico e dá outras providências. APROVADO 06/01/13. 

PROJETO DE LEI N° 068/13 – Autoriza o Poder Executivo Municipal a firmar Convênio 
com Estado do Rio Grande do Sul com interveniência da Secretária de Educação do 
Estado do Rio Grande do Sul e o Município de Barão do Triunfo e dá outras providências 
(02 Vigias 40h). APROVADO 06/01/13. 
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INDICAÇÃO N° 001/13 DO VEREADOR DIOGO - que seja providenciada a construção 
de guarita de parada de ônibus na esquina da estrada que dá acesso à Mariana Pimentel 
e Faxinal, em frente ao Comércio São Francisco. Justificativa: Esta solicitação tem como 
intuito amparar a população que toma o micro-ônibus da saúde e demais linhas de ônibus 
que passam pelo local, sobretudo, crianças, doentes, idosos, especialmente, em dias de 
condições climáticas adversas. APROVADO 04/02/2013. 

PEDIDO DE PROVIDÊNCIA N° 001/13 DO VEREADOR DIOGO – que seja 
providenciada a recolocação de faixa de pedestres e as devidas placas de sinalização no 
perímetro da Escola Estadual José Joaquim de Andrade. Justificativa: Este pedido visa 
dar condições de segurança aos alunos e professores que atuam na referida escola, 
assim como evitar problemas com órgãos de fiscalização, bem como cumprir as 
determinações do Código de Trânsito Brasileiro. APROVADO 04/02/2013. 

PEDIDO DE PROVIDÊNCIA N° 020/13 DO VEREADOR DIOGO – que seja 
providenciada a abertura de esgoto, colocação de canos e melhoria da estrada que dá 
acesso à propriedade do Sr. Vitelmo Pizzio. Justificativa: Quando chove, a água escorre 
e inunda o galpão e a estufa do senhor mencionado. Sabe-se que eventos como estes 
podem ocasionar prejuízos materiais, como a perda da produção. Acrescento ainda que o 
referido proprietário já possui os canos, sendo necessário apenas a realização do serviço. 
APROVADO 18/02/2013. 

INDICAÇÃO N° 009/13 DO VEREADOR DIOGO - que seja providenciada pelo Executivo 
Municipal a formação de convênio com o Programa Gaúcho de Microcrédito do Banrisul. 
Justificativa: Destaco que este é um dos programas que pode beneficiar uma grande 
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faixa da população, buscando viabilizar e expandir o comércio municipal. APROVADO 
25/02/2013. 

PEDIDO DE PROVIDÊNCIA N° 022/13 DO VEREADOR DIOGO – que seja 
providenciada a melhoria da drenagem de esgoto na Rua Tassinari Cesare, nas 
proximidades da residência da Sra. Terezinha Garcia e da Delegacia Civil Municipal, 
assim como a correção do declive da referida rua. Justificativa: Quando ocorrem chuvas 
fortes, esses locais sofrem alagamentos, causando danos materiais e funcionais. Enfatizo 
que este é um problema antigo já de conhecimento dos devidos órgãos competentes. 
APROVADO 25/02/2013. 

INDICAÇÃO N° 018/13 DO VEREADOR DIOGO – que seja construído um quiosque para 
locação de ponto comercial (lancheria) na Praça Central. Justificativa: O projeto tem 
como objetivo ser um ponto de encontro de famílias, jovens e pessoas que vêm visitar o 
Município nos finais de semana. Busca também a integração da comunidade. Visa suprir 
ainda a carência de mais estabelecimentos abertos no Município ou voltados a esse 
sentido nos fins de semana. APROVADO 11/03/2013. 

PEDIDO DE PROVIDÊNCIA N° 033/13 DO VEREADOR DIOGO – que seja 
providenciado o término do calçamento da área de passeio da Praça Central. 
Justificativa: O término do referido calçamento embelezaria a praça, daria maior 
comodidade às pessoas, especialmente em dias de festa. O complemento desta obra 
também ajudaria a não escoar a terra nas calçadas e bocas de lobo em dias de chuva. 
APROVADO 11/03/2013. 

INDICAÇÃO N° 022/13 DO VEREADOR DIOGO - INDICA ao Executivo Municipal que 
seja providenciada a instalação de, no mínimo, quatro câmeras de segurança com 
captação diurna e noturna, custeadas em conjunto com o Legislativo Municipal, na Praça 
Central. APROVADO 01/04/2013. 

PEDIDO DE PROVIDÊNCIA N° 041/13 DO VEREADOR DIOGO – que seja 
providenciada a abertura da estrada que passa em frente à propriedade do Sr. Lauro da 
Silva, passando pela propriedade do Senhor Baiano até a Estrada dos Tocos, próximo 
residência do Sr. Marcílio. APROVADO 01/04/2013. 

INDICAÇÃO Nº 036/13 DO VEREADOR DIOGO – que seja providenciada a criação de 
rampas de acessibilidade nos locais necessários na Praça Central, bem como na 
Prefeitura Municipal, Secretarias Municipais e Escolas Municipais. Justificativa: É um 
dever do Poder Público proporcionar acessibilidade às pessoas com algum tipo de 
deficiência especial de acordo com a Lei Federal n° 10.098, de 19 de dezembro de 2000, 
que estabelece normas gerais e critérios básicos para a promoção da acessibilidade das 
pessoas portadoras de deficiência ou com mobilidade reduzida, e dá outras providências. 
Sabemos que o Município está em crescimento e este deve ocorrer em todos os sentidos. 
A implantação das referidas rampas, além do grande benefício que geraria à comunidade, 
daria início à política de acessibilidade no Município, buscando desde já, dentro da 
realidade municipal, uma futura adequação da Lei Municipal à Lei Federal. APROVADO 
29/04/2013. 

INDICAÇÃO Nº 042/13 DO VEREADOR DIOGO – que construa uma guarita de parada 
de ônibus na Estrada da Produção, na entrada da comunidade Água Fria, nas 
proximidades da residência do Sr. Lili. APROVADO 03/06/2013. 

PEDIDO DE PROVIDÊNCIA Nº 065/13 DO VEREADOR DIOGO – que sejam 
providenciados patrolamento e construção de um bueiro na Estrada dos Pizzios, 

http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%2010.098-2000?OpenDocument
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passando pela casa do Sr. Luiz Carlos, Sr. Diego Pizzio, seguindo até a propriedade do 
Sr. Olavo Guedes. APROVADO 03/06/2013. 

PEDIDO DE PROVIDÊNCIA Nº 076/13 DO VEREADOR DIOGO – que sejam 
providenciados patrolamento, escascalhamento e roçadas na estrada que dá acesso à 
estrada do Sr. Renatinho da Kombi, passando pela residência do Sr. Jota, indo até a 
residência do Sr. Vinícius e Sr. Rogério Duarte. Justificativa: A referida estrada encontra-
se em péssimas condições de tráfego, sendo que os beneficiados da estrada têm que 
escoar sua produção de fumo nesta época, e de carvão vegetal durante todo o ano. Seria 
interessante a manutenção constante desta estrada. APROVADO 01/07/2013. 

INDICAÇÃO N° 054/13 DO VEREADOR DIOGO - que seja cadastrado o Município de 
Barão do Triunfo com assinatura de convênio no programa “Requalifica UBS”, do 
SISMOB e Secretaria Estadual de Obras do Estado, com proposta de ampliação e 
reforma do ESF da Zona dos Pachecos, sendo que esse programa tem o objetivo, de 
forma simples, melhorar as estruturas físicas dos pequenos Postos de Saúde do Estado. 
Justificativa: Sabe-se da atual carência do Posto ESF em alguns sentidos. A Indicação 
visa futuramente beneficiar o atendimento do ESF, oferecendo mais espaço físico, 
comodidade, conforto e melhor atendimento e funcionamento. O referido programa está 
parado desde 2011, sendo agora reativado através da Secretaria de Obras do Estado, 
com término em 31 de agosto de 2013, sendo de extrema necessidade para o nosso 
Município, motivo pelo qual não podemos deixar perder essa oportunidade. APROVADO 
12/08/2013. 

INDICAÇÃO Nº 063/13 DO VEREADOR DIOGO – que busque junto ao Poder Executivo 
de Arroio dos Ratos a realização de convênio com a finalidade de possibilitar ao Município 
de Barão do Triunfo fazer a manutenção da estrada do faxinal entre a divisa Municipal e o 
Posto da Copelme, que liga o nosso Município à BR 290, uma vez que a mesma é de 
extrema necessidade para a saída de caminhões de carga, transporte de passageiros, 
veículos particulares, inclusive os veículos da saúde e Arroio dos Ratos não consegue 
fazer a manutenção necessária para possibilitar o nosso trânsito. Segue minuta de 
convênio e parecer do IGAM em anexo. APROVADO 09/09/2013. 

PEDIDO DE PROVIDENCIA Nº 098/13 DO VEREADOR DIOGO – que seja providenciada 
a colocação de lixeira na Linha Alfredo Silveira, próximo às residências de Augusta, 
Andréia Giru, Artur, Leandro Moscardini e Vladimir Kologeski. APROVADO 09/09/2013. 

INDICAÇÃO Nº 070/13 DO VEREADOR DIOGO – que através da Secretária da 
Agricultura, seja buscado junto as Empresas de Reflorestamento, mudas de acácia negra, 
para plantio, sendo que estas empresas dispõe de grande quantidade de mudas de forma 
gratuita, e estão incentivando o plantio de madeira de acácia para comércio. APROVADO 
07/10/2013. 

PEDIDO DE PROVIDÊNCIA Nº 110/13 DO VEREADOR DIOGO – que seja 
providenciado aterro e drenagem com saibro, brita ou outro material apropriado, na 
Escola Municipal Liberato Salzano Vieira da Cunha, na localidade do Arroio Grande, pois 
em dias de chuva e em certo período após, devido ao alagamento, fica difícil as crianças, 
professores e pais circularem no pátio, sendo que esta já é de pequena dimensão. 
APROVADO 14/10/2013. 

PEDIDO DE PROVIDÊNCIA Nº 111/13 DO VEREADOR DIOGO – que seja 
providenciado patrolamento, encascalhamento e limpeza na entrada de acesso à 
propriedade do Senhor Ivo Hotz, passando pela residência do Senhor Leonardo Inácio de 
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Abreu, chegando até a residência do Senhor Paulo Lebroski, sendo que este trajeto 
encontra-se em péssimas condições de trafegabilidade. APROVADO 14/10/2013. 

PEDIDO DE PROVIDÊNCIA Nº 117/13 DO VEREADOR DIOGO – que seja providenciado 
um bueiro que dá acesso à entrada da residência do Senhor Erni Ademar Silveira da 
Silva, localizado na Estrada do Faxinal. APROVADO 29/10/2013. 

INDICAÇÃO N° 081/13 DO VEREADOR DIOGO - que seja encaminhado ofício à CEEE 
solicitando informações sobre o andamento do projeto que previa melhoras na rede de 
energia elétrica que atende a Linha Brandão. Justificativa: Em março deste ano foi 
enviado pela Casa Legislativa o Ofício nº 014/13 solicitando à CEEE melhorias na rede da 
referida localidade. Em resposta, a CEEE relatou que no prazo de 60 (sessenta) dias 
estaria sendo realizado estudo e projeto para atender as necessidades da comunidade. 
Contudo, os problemas persistem, motivo pelo qual elaborou-se este pedido a fim de 
obter informações sobre as atuais ações da CEEE em relação a esta questão que envolve 
diretamente a comunidade citada. APROVADO 18/11/2013. 

PEDIDO DE PROVIDÊNCIA N° 132/13 DO VEREADOR DIOGO - que seja providenciada 
a aquisição de um aparelho de fax para o Posto de Saúde. APROVADO 02/12/2013. 

PEDIDO DE PROVIDÊNCIA N° 136/13 DO VEREADOR DIOGO - que sejam 
providenciados, patrolamento, encascalhamento e roçadas na Estrada do Arroio do 
Rolante, iniciando na Estrada Geral do Cerro dos Abreus passando pela residência Sr. 
Osmar, Sr. Flavinho, Sr. Vilson, Sr. Daniel, saindo na propriedade do Sr. Arquimedes, 
retornando à Estrada Geral, com construção de um bueiro neste trecho. APROVADO 
09/12/2013. 
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PEDIDO DE PROVIDÊNCIA N° 002/13 DO VEREADOR ELOMAR – que sejam 
providenciadas roçadas nas laterais das seguintes estradas: Linha Nova, partindo da 
divisa com o Município de Sertão Santana indo até a Esquina Democrática; Linha Capitão 
Garcia e Linha Dona Amália. APROVADO 04/02/2013. 

INDICAÇÃO N° 003/13 DO VEREADOR ELOMAR - que seja estudada a possibilidade de 
realização de projeto para construção de uma sala especial junto à unidade de saúde, 
para futura implantação de raio-x. Justificativa: Conhecedor da realidade do Município, 
percebo que há grande dificuldade de se realizar diagnósticos precisos nas áreas 
deficientes de um exame de raio-x, sendo preciso, na maioria dos casos, deslocar 
pacientes para outros municípios. Por conta disso, ocorrem dificuldades de transporte, 
financeiras, além de outros problemas. Diante dos motivos expostos, sugiro que comece a 
ser trabalhado um projeto no sentido de resolver esta situação. Enfatizo que, somente 
assim, futuramente, amenizaríamos esta difícil situação vivida atualmente pelo povo 
baronense, dando uma condição digna de saúde aos nossos munícipes. APROVADO 
13/02/2013. 

PEDIDO DE PROVIDÊNCIA N° 017/13 DO VEREADOR ELOMAR – que sejam 
providenciados melhorias com patrolamento e encascalhamento nos locais necessários e 
limpeza das laterais da Linha dos Pizzios, incluindo as vias que dão acesso às 
residências. APROVADO 18/02/2013. 
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PEDIDO DE INFORMAÇÃO N° 005/13 DO VEREADOR ELOMAR – que informe à Casa 
Legislativa: A forma que foi contratada a empresa Transportes Linter Ltda para 
recolhimento de lixo urbano e rural, sendo informada qual a modalidade de licitação 
utilizada, sendo enviado em anexo documentação comprobatória. Solicito também cópia 
do contrato de prestação de serviço 007/2013 da empresa com o Município.  APROVADO 
18/02/2013. 

PEDIDO DE PROVIDÊNCIA N° 026/13 DO VEREADOR ELOMAR – que sejam 
providenciados melhoria, patrolamento e encascalhamento na estrada que se inicia 
próximo à Igreja Betel, passando pela propriedade dos Mileski, Sr. Felipe e Sr. Clóvis 
Vandame, indo até a saída próxima a residência do Sr. Olavo Leodoro, na Boca do 
Campo. APROVADO 25/02/2013. 

PEDIDO DE PROVIDÊNCIA N° 031/13 DO VEREADOR ELOMAR – que sejam 
providenciados patrolamento, encascalhamento e melhorias necessárias, iniciando 
próximo à propriedade do Sr. Oscar Abreu, passando pela residência do Sr. Mouzo, Sr. 
Orlando, Sr. Onório, finalizando na entrada da residência do Sr. Nazio. Solicito ademais, 
que sejam reparadas todas as vias que dão acesso às residências do trecho citado. 
APROVADO 11/03/2013. 

PEDIDO DE PROVIDÊNCIA N° 035/13 DO VEREADOR ELOMAR – que sejam 
providenciados patrolamento, encascalhamento e melhorias na estrada que inicia na 
divisa com o Município de São Jerônimo, passando pela residência do Sr. Birajara, com 
reforma da ponte que se localiza nas proximidades desta residência, passando pela 
residência do Sr. Alonso, Sr. Júlio, saindo próximo à residência do Sr. Adão Valter. 
APROVADO 18/03/2013. 

PEDIDO DE INFORMAÇÃO N° 009/13 DO VEREADOR ELOMAR – que envie à Casa 
Legislativa: - Editais para a contratação dos serviços terceirizados para transportes de 
alunos na área da educação do Município; - contratos assinados com as empresas que 
realizam o transporte escolar de todo o Município. APROVADO 18/03/2013. 

PEDIDO DE PROVIDÊNCIA N° 039/13 DO VEREADOR ELOMAR - que seja 
providenciada, COM URGÊNCIA, a colocação de canos de concreto na lateral da Rua 
Sete de setembro, em frente à Igreja Pentecostal Deus é Amor, bem como em frente à 
residência localizada ao lado desta. Justificativa: Peço que o Executivo Municipal dê 
mais atenção às pessoas que moram ou transitam nesta localidade, pois são contribuintes 
e merecem todo respeito. Destaco que não há esgoto encanado, ocasionando transtornos 
em frente à igreja e à residência citada, sobretudo em dias de chuva. Enfatizo que quem 
precisa transitar por este local, em especial os pedestres, conhecem a real necessidade 
da canalização em tese. APROVADO 25/03/2013. 

INDICAÇÃO N° 027/13 DO VEREADOR ELOMAR - indica ao Executivo Municipal, que 
seja por intermédio da Secretaria da Educação, para que se sejam feitos estudos da 
possibilidade de inscrever o Município junto aos Programas do Governo Federal Pró-
Infância ou Brasil Carinhoso e outros que sejam contemplados com a liberação de 
recursos financeiros para a implantação de CRECHES para o Município. Justificativa: 
Diante do exposto, percebo uma necessidade de implantação em nosso Município de 
uma creche municipal, haja vista haver grande necessidade neste sentido. Afirmo que, no 
momento, existem incentivos de recursos federais para execução de projetos nessa área, 
abrindo assim oportunidade para a comunidade, crianças e famílias ocasionando ainda 
frentes de trabalho e emprego aos nossos munícipes. APROVADO 08/04/2013. 
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INDICAÇÃO Nº 037/13 DO VEREADOR ELOMAR – que seja dado apoio no sentido de 
investimentos e suporte quando for executada a perfuração de poços artesianos, 
implantação de reservatórios e distribuição de rede de água aos moradores necessitados 
no Município. Justificativa: É lamentável e de conhecimento geral a situação crítica de 
falta de água que algumas regiões enfrentam na época de tempo seco, sobretudo, no 
período do verão. Enfatizo que a não resolução do problema até o momento tem causado 
grande sofrimento a nossa população. É justo que o agricultor baronense, que batalha dia 
a dia, tenha ao menos o direito à água, fonte de vida e trabalho para que qualquer 
agricultor consiga obter rendimentos em sua propriedade e uma melhor qualidade de vida. 
Percebo que as regiões que se encontram com maior dificuldade nesse sentido são: Zona 
dos Pachecos, nas proximidades da Escola Municipal Mal. Deodoro da Fonseca; Esquina 
Democrática e imediações; Boca do Campo e imediações; Linha Capitão Garcia, região 
da Certaja; Cerro dos Abreus, nas imediações das residências do Sr. Nazio e Sr. Celomar 
e Morrinhos. APROVADO 29/04/2013. 

PEDIDO DE INFORMAÇÃO Nº 012/13 DO VEREADOR ELOMAR – que informe ao 
Legislativo Municipal, em relatório descritivo: - A situação dos veículos recebidos como 
forma de doação pela Receita Federal ao Município no mês de junho de 2012.  - Em quais 
secretarias estão lotados os veículos, se caso estiverem. - Parecer com resultado 
satisfatório ou insatisfatório da referida doação recebida pelo Executivo; - O que o 
Executivo fez, está fazendo, ou pretende fazer com estes veículos; - Previsão de data 
para utilização ou outra possível destinação que, porventura, venha a ser feita com estes 
veículos. Segue a lista dos veículos em questão: Fiat Stilo 2006; Chevrolet Vectra 1997; 
Ford Versailles 1994; Chevrolet Corsa Classic 2006; Volkswagen Golf 1997; Chevrolet 
Montana 2003; Ônibus Scania 1988. APROVADO 29/04/2013. 

INDICAÇÃO Nº 039/13 DO VEREADOR ELOMAR - que diante das deficiências das 
propriedades rurais para regularização de documentação em termos de uma urgente 
estruturação de um setor municipal com assessoria jurídica e técnica para dar apoio aos 
nossos munícipes no sentido de regularizar as propriedades rurais que estão em situação 
irregular de documentação. Justificativa: Existe hoje em nosso Município muita deficiência 
com propriedades devido à falta de documentação regular diante de uma necessidade tão 
grande. Entendo que, um apoio jurídico e técnico nesse sentido, traria grande benefício 
aos munícipes, bem como retorno satisfatório em vários sentidos, gerando progresso ao 
Município. APROVADO 06/05/2013. 

INDICAÇÃO 040/13 DO VEREADOR ELOMAR- que seja implantado em nossa cidade, 
COM URGÊNCIA, sistema de regularização do saneamento básico. Justificativa: A 
elaboração dos planos municipais de saneamento básico e de gestão integrada de 
resíduos sólidos é uma etapa antecedente e necessária de planejamento para a execução 
dos objetivos e metas definidos nas respectivas políticas nacionais e municipais, seja de 
saneamento, seja de resíduos sólidos. Somente serão atingidos os objetivos propostos e 
previstos, em especial, no artigo 2º da Lei 11445/2007 e no artigo 7º da Lei 12305/2010, 
se estes planos forem, de fato, implantados pelos responsáveis. Portanto, após 
elaborados, a implementação das metas, melhorias e promessas dos planos, deverá ser 
acompanhada, estimulada e fiscalizada pelo Ministério Público. Contudo, é preciso que 
haja adequação entre a Lei Federal e a Lei Municipal, para que ocorra o cumprimento por 
parte do Município. Cabe lembrar que a Inadequação por parte do Município, muitas 
vezes, é responsável pela perda de verbas para o Município, fato este lamentável. 
APROVADO 06/05/2013. 
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PEDIDO DE PROVIDÊNCIA Nº 059/13 DO VEREADOR ELOMAR- que sejam 
providenciados, COM URGÊNCIA, patrolamento, encascalhamento e abertura nas 
laterais da estrada que se inicia no Passo Grande, na propriedade do Sr. Ivo Garcia e Sra. 
Maria, passando próximo à residência do Sr. Jerônimo, seguindo até à Estrada Geral, 
com ligação das estradas locais que dão acesso a esta. Justificativa: Os referidos locais 
apresentam difícil acesso, bem como há dificuldades de realizar o transporte escolar, 
sendo necessária a restauração imediata. A pedido da comunidade local. APROVADO 
06/05/2013. 

PEDIDO DE INFORMAÇÃO Nº 015/13 DO VEREADOR ELOMAR - por meio da 
Secretaria da Saúde, que informe ao Legislativo Municipal: Em que situação se encontra, 
atualmente, a distribuição da de medicação de uso contínuo aos munícipes na Secretaria 
da Saúde, que no momento têm seus cadastros junto à referida Secretaria e necessitam 
de medicação de tais medicamentos. Ressalto que estes são portadores da carteira de 
cadastro e controle no registro dos medicamentos receitados pela equipe médica do 
serviço de saúde do Município. Justificativa: Faço o referido pedido em vista da situação 
de grande reclamação da população carente ou com dificuldades financeiras para compra 
de medicação de uso continuado que tem presenciado. Solicito o esclarecimento pelo fato 
de a todo instante ouvir tais solicitações por parte da comunidade. APROVADO 
20/05/2013. 

PEDIDO DE INFORMAÇÃO Nº 017/13 DO VEREADOR ELOMAR – que envie ao 
Legislativo Municipal o que segue: - Relação completa do quadro de funcionários: 
concursados, contratados, cargos de confiança e estagiários; - Em quais secretarias estão 
lotados estes funcionários, bem como aqueles, se houver, que recebem gratificação ou 
função gratificada; - Que envie ainda relatório contábil do percentual em folha de 
pagamento atual.  APROVADO 10/06/2013. 

INDICAÇÃO Nº 044/13 DO VEREADOR ELOMAR – que seja implantado sistema de 
conexão via Internet em todas as escolas municipais que ainda não possuam esse tipo de 
serviço. Justificativa: Diante da situação que atualmente vivenciamos, nos deparamos 
com várias questões que nos levam a incentivar a implantação do sistema interligado via 
Internet, pois as nossas escolas estão situadas à longa distância, no interior, o que 
dificulta o trabalho e contato com secretarias e demais órgãos de relações necessárias. 
Destaco que o sistema on-line iria incentivar e aprimorar muito a educação e preparação 
dos nossos alunos, aprimorando o conhecimento e as relações humanas. APROVADO 
17/06/2013. 

PEDIDO DE PROVIDÊNCIA Nº 078/13 DO VEREADOR ELOMAR – que seja 
providenciada, URGENTEMENTE, a retomada do atendimento médico e odontológico no 
ESF da Zona dos Pachecos. APROVADO 01/07/2013. 

PEDIDO DE PROVIDÊNCIA Nº 081/13 DO VEREADOR ELOMAR – que sejam 
providenciados melhorias, patrolamento e encascalhamento nos locais necessários na 
Linha Fernando Abott, da residência do Sr. Raul até a residência do Sr. Jorge Ladvig, com 
abertura e alargamento da curva em frente ao Armazém do Sr. Jorge Ladvig e construção 
de um bueiro seco em frente à residência da família do falecido Antônio Ambos. 
APROVADO 08/07/2013. 

INDICAÇÃO Nº 047/13 DO VEREADOR ELOMAR – que seja estudada a possibilidade, 
através dos meios legais e condições financeiras do Município, da compra de uma 
ambulância equipada para uso e aplicação no ESF da Zona dos Pachecos. Justificativa: 
Diante do trabalho de prevenção e saúde no ESF, entende-se que este serviço é 
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extremamente necessário junto ao ESF na Zona dos Pachecos. Quando trabalha-se com 
prevenção, sabe-se que o atendimento médico deve estar equipado para os primeiros 
socorros. Sendo assim, observa-se a extrema necessidade de um veículo equipado para 
o deslocamento desta comunidade, que é distante da sede do Município e de outros 
pontos de atendimento médico. APROVADO 15/07/2013. 

INDICAÇÃO Nº 049/13 DO VEREADOR ELOMAR – que seja providenciado 
rebaixamento e encascalhamento no trecho de estrada localizado em frente à Igreja 
Assembleia de Deus, na localidade de Boca do Campo. APROVADO 05/08/2013. 

INDICAÇÃO Nº 056/13 DO VEREADOR ELOMAR – que seja implantado ao atendimento 
odontológico do Posto de Saúde do Centro da Cidade e do ESF da Zona dos Pachecos a 
realização de RX Dentário, no trabalho diário dos dois consultórios. Justificativa: Diante 
das necessidades que o nosso Município enfrenta em relação a várias áreas, a saúde é 
uma das causas que devemos investir em tudo que seja para prevenir e tratar de 
assegurar a nossa população um atendimento digno. Como temos uma dificuldade de 
distância dos grandes centros com maiores recursos, entende o Vereador que, com esse 
tipo de equipamento em funcionamento nos consultórios, seria um grande avanço em 
benefício dos nossos munícipes. APROVADO 19/08/2013. 

PEDIDO DE PROVIDÊNCIA Nº 087/13 DO VEREADOR ELOMAR – que sejam 
providenciadas melhorias urgentes, com patrolamento e encascalhamento na estrada da 
Linha Escolar que inicia próximo a residência do Sr. Felipe, passando pela residência de 
Miltinho, Sr. Evaldo Guedes, saindo na Capela N.Sra Aparecida, com restauração da 
ponte existente nesse trajeto, bem como sejam patroladas as entradas das residências do 
referido trajeto. APROVADO 19/08/2013. 

PEDIDO DE PROVIDÊNCIA Nº 088/13 DO VEREADOR ELOMAR – que sejam 
providenciados patrolamento e encascalhamento nos locais necessários na estrada que 
inicia próximo à casa de Madinho, passando pelas residências dos Srs. Florenil, Nilson, 
Ailton, no Gramal, seguindo até a divisa com o Município de São Jerônimo, como 
patrolamento das entradas das residências. APROVADO 19/08/2013. 

PEDIDO DE INFORMAÇÃO Nº 030/13 DO VEREADOR ELOMAR – com relação ao fato 
acontecido recentemente, resultando em óbito o menino Leonardo Azambuja da Silva, 
morador deste município de Barão do Triunfo, para fins de esclarecimento, SOLICITA ao 
Executivo o que segue: - Horário exato que foi verificado na Escola, na qual o menino 
estudava, os primeiros sintomas de comportamento anormal do Leonardo; - quais foram 
as providências tomadas de imediato pelos responsáveis pelo menino na escola, com o 
nome deste responsável; - Quem transportou o menino para a área da saúde e em que 
horário; - Qual o período que ficou no Posto de Saúde o menino Leonardo; - Se houve 
contato com algum hospital, e quem contatou; - Informe em qual o veículo foi removido o 
paciente, o número da Placa do mesmo, e descrição dos equipamentos de socorro 
existentes no veículo; - Quais os profissionais da saúde que acompanharam o paciente 
neste deslocamento do Posto de Saúde ao Hospital. APROVADO 26/08/2013. 

PEDIDO DE PROVIDENCIA Nº 094/13 DO VEREADOR ELOMAR – que seja 
providenciada a colocação de duas guaritas de parada de ônibus na Zona dos Pachecos 
no local denominado “Matão” na esquina com a estrada do Gramal, bem como na estrada 
do Gramal frente à estrada que passa nas residências dos Senhores Edio, Miltinho e 
Paulo e sai na propriedade de Hélio Seixas, próximo à casa de Luiz Formiga. 
Justificativa: Conhecendo a realidade de deficiência com relação às guaritas de parada 
de ônibus pelo interior de nosso Município, justifico o pedido na localidade dos Pachecos 
e Gramal, por saber da grande necessidade das referidas guaritas nestes dois pontos, 
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onde há grande fluxo de pessoas que esperam o transporte, em especial crianças que 
necessitam de abrigo nestes locais para deslocamento. APROVADO 02/09/2013. 

PEDIDO DE INFORMAÇÃO Nº 031/13 DO VEREADOR ELOMAR – que envie a esta 
Casa Legislativa Cópia das planilhas de freqüência de ponto dos profissionais Médicos 
prestadores de serviço médico de empresa terceirizada, que presta serviço em nosso 
Município, protocolada junto ao setor de empenho da Prefeitura, juntamente com carimbo 
de recebimento do setor e assinatura do responsável. Período de solicitação das cópias: 
maio de 2011 até a presente data. APROVADO 02/09/2013. 

PEDIDO DE INFORMAÇÃO Nº 032/13 DO VEREADOR ELOMAR – que através da 
Comissão Municipal de Trânsito, seja enviado a esta Casa Legislativa relatório com 
cópias dos seguintes itens de trabalho da Comissão: Relação atual dos nomes dos 
componentes da Comissão de Trânsito do Município; Ata da reunião de posse destes 
componentes da Comissão;  Cópia de todas as atas de reuniões realizadas no período de 
01 de julho de 2012 até o presente momento; Relatório com cópias de solicitações de 
novas linhas de transporte de passageiros neste Município, se houve; bem como cópia de 
solicitações de placas de táxi, se houve, durante o período de 01 de julho de 2012 até o 
presente momento. APROVADO 02/09/2013. 

PEDIDO DE PROVIDENCIA Nº 095/13 DO VEREADOR ELOMAR – sejam 
providenciados patrolamento e melhorias na estrada saindo dos Marques, passando pela 
residência de Armando Solka, Camping da Cachoeira, até a Água Fria. APROVADO 
09/09/2013. 

PEDIDO DE PROVIDÊNCIA Nº 096/13 DO VEREADOR ELOMAR – que sejam 
providenciadas melhorias com patrolamento e limpeza dos bueiros na Linha Capitão 
Garcia, com encascalhamento da Linha Nova, nas proximidades na Loja Teifke, seguindo 
até o “Pouca Sombra”, nos locais necessários. APROVADO 09/09/2013. 

INDICAÇÃO Nº 067/13 DO VEREADOR ELOMAR – alteração de itinerário do transporte 
da saúde que atualmente é executado pela estrada da Produção até a Serra do Herval, 
que continue sendo feito pela estrada da Produção, também passando pela Boca do 
Campo e Linha Nova, seguindo em dias alternados pela Linha Francisca e pela Linha 
Amália. Justificativa: Em Indicação 023/2006, de autoria do vereador que a esta 
subscreve, datada de 27 de março de 2006, aprovada pela Câmara, incluía o itinerário da 
Linha Nova e Boca do Campo, o que justifica uma abrangência bem maior à população 
destas localidades que também tem que se deslocar de longa distância. Sendo executado 
desta forma, entende que não oneraria maiores gastos aos cofres do Município e 
beneficiaria mais a população destas localidades. APROVADO 23/09/2013. 

PEDIDO DE INFORMAÇÃO Nº 035/13 DO VEREADOR ELOMAR – que informe a esta 
Casa Legislativa o que segue: Qual a previsão de custo para execução total da obra 
incompleta no segundo piso do prédio da Secretaria da Agricultura; Qual a previsão de 
execução final desta obra; Que informe qual setor de trabalho está sendo cogitado a 
destinação daquele espaço; Qual o Profissional que está fiscalizando a referida obra. 
Justificativa: Existe já há vários meses esta obra incompleta, sem se ter conhecimento 
do motivo da paralisação. Sabe-se que o Município realiza gastos elevados com aluguel 
de prédios, motivo pelo qual se justifica a execução desta obra o mais breve possível. 
APROVADO 23/09/2013. 

PEDIDO DE PROVIDÊNCIA Nº 112/13 DO VEREADOR ELOMAR –seja providenciado 
reforma de uma ponte e melhorias na estrada que dá acesso à residência do Senhor 
Brígido, na região do Passo Grande, divisa com o Município de São Jerônimo.  
APROVADO 21/10/2013. 
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INDICAÇÃO Nº 074/13 DO VEREADOR ELOMAR – que seja regularizada 
documentação de propriedade de terras e ou terrenos, que atualmente são ocupados 
pelas Escolas Municipais, documentação legal no Município e também junto ao Cartório 
de Registro de Imóveis, caso haja documentação irregular com relação a estes 
estabelecimentos escolares. APROVADO 29/10/2013. 

PEDIDO DE INFORMAÇÃO Nº 043/13 DO VEREADOR ELOMAR – que informe a esta 
Casa Legislativa se está sendo repassado pelo Ministério da Saúde e ou Governo Federal 
os recursos financeiros para manutenção de equipes de profissionais da saúde do ESF da 
Região dos Pachecos, durante o ano de 2013 até a presente data. Caso estejam sendo 
repassados, informe como estão sendo aplicados os seguintes recursos, com cópia das 
notas de pagamento, do que segue: - saúde bucal; - Agentes Comunitários de Saúde; - 
Programa de Melhoria de Acesso e Qualidade PMAQ, RAB-PMAQ SF; - Saúde da família 
– SF - Compensação de especificidades regionais; - Vigilância em Saúde; - Atenção 
Básica; - Assistência Farmacêutica. APROVADO 29/10/2013. 

PEDIDO DE INFORMAÇÃO Nº 045/13 DO VEREADOR ELOMAR – que envie a esta 
Casa Legislativa: - Relatório dos serviços prestados a particulares pela Secretaria de 
Obras, no período dos meses de agosto e setembro de 2013. - Solicito que venha 
acompanhado das cópias de solicitação dos referidos serviços, bem como cópia dos 
pagamentos efetuados pelos particulares. APROVADO 04/11/2013. 

INDICAÇÃO Nº 078/13 DO VEREADOR ELOMAR – que seja feito um estudo da 
viabilidade de Reestruturação e ampliação de séries de Ensino Fundamental da Escola 
Afonso Guerreiro de Lima, localizada na Boca do Campo. Justificativa: Diante da 
realidade vivenciada, atualmente, nesta escola municipal, é de conhecimento público que 
é bem situada. Sabe-se que neste ano há poucos alunos estudando neste colégio. 
Entendo que deve haver o incentivo aos alunos, manutenção de séries; bem como a 
ampliação e reestruturação deste patrimônio municipal, concluso até aqui com recursos 
municipais, bem como da população local, que tanto tem auxiliado e incentivado para que 
haja a continuação desta escola. APROVADO 11/11/2013. 

REQUERIMENTO N° 004/13 DO VEREADOR ELOMAR - que informe o que segue: - 
Relatório completo das diárias realizadas de 02 de janeiro de 2013 até a presente data, 
de todas as bancadas com assento no Legislativo; - Relação de viagens e transportes 
pagos aos vereadores para fora do Município e quais vereadores e veículos realizaram 
tais viagens. Justificativa: Diante do momento vivenciado pelo Município, que tem 
adotado medidas de contenção de despesas, como o horário reduzido do funcionalismo 
da Prefeitura Municipal, considero que deve tornar-se público todos os eventos de gastos 
com recursos públicos, sejam eles por meios virtuais ou documentais. Enfatizo que o 
Legislativo Municipal faz transparecer os seus gastos, a fim de colaborar e informar os 
munícipes, havendo transparência e fiscalização dos atos concernentes à Administração 
Pública. APROVADO 25/11/2013. 

PEDIDO DE INFORMAÇÃO N° 051/13 DO VEREADOR ELOMAR - que informe à Casa 
Legislativa: - A lista dos táxis do Município com nome dos proprietários e as respectivas 
placas; - ponto de trabalho fixo, e itinerante, se houver; - se existe horário definido de 
trabalho; - se a partir de 1° de setembro até a presente data houve cedência de novas 
placas ou transferências; - se acaso tenha havido que envie o nome dos respectivos 
proprietários; - como é feito o trâmite legal para a transferência de placas;- quem 
atualmente é o representante dos taxistas. APROVADO 09/12/2013. 
PEDIDO DE INFORMAÇÃO N° 052/13 DO VEREADOR ELOMAR - que informe à Casa 
Legislativa: - Se houve, durante o ano de 2013, doação por parte do Executivo Municipal 
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de brindes a servidores do Município em ocasiões comemorativas ou outros eventos; - se 
houve, quanto foi gasto com os brindes e o evento; - se houve, que envie cópia das notas 
de compra; - quais secretarias teriam supostamente executado tais eventos; - como foi 
feita a priorização por determinada secretaria, no caso de ter havido priorização; - qual a 
dotação orçamentária usada para pagamento das despesas; - que envie cópia dos 
memorandos de solicitação de pagamentos; - que envie cópia dos empenhos de 
pagamento. APROVADO 16/12/2013. 
PEDIDO DE PROVIDÊNCIA N° 141/13 DO VEREADOR ELOMAR - que informe à Casa 
Legislativa: - Se houve, durante o ano de 2013, doação por parte do Executivo Municipal 
de brindes a servidores do Município em ocasiões comemorativas ou outros eventos; - se 
houve, quanto foi gasto com os brindes e o evento; - se houve, que envie cópia das notas 
de compra; - quais secretarias teriam supostamente executado tais eventos; - como foi 
feita a priorização por determinada secretaria, no caso de ter havido priorização; - qual a 
dotação orçamentária usada para pagamento das despesas; - que envie cópia dos 
memorandos de solicitação de pagamentos; - que envie cópia dos empenhos de 
pagamento. APROVADO 16/12/2013.  
PEDIDO DE INFORMAÇÃO Nº 053/13 DO VEREADOR ELOMAR- uma vez que é de seu 
conhecimento que, atualmente, o Município possui veículos automores de transporte 
escolar e outros que necessitam de combustível óleo diesel S10, que informe o que segue: 
Como está sendo adquirido e transportado o devido combustível até o abastecimento dos 
veículos; se houve alguma tomada de preços e processo licitatório para compra do 
combustível; que envie cópia destes documentos, bem como memorandos das solicitações 
de pagamento à contabilidade. REJEITADO 26/12/2013 (5 votos contrários e 1 voto 
favorável). 
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PEDIDO DE PROVIDÊNCIA N° 003/13 DO VEREADOR ILO - que sejam providenciados 
patrolamento e melhoria, com reconstrução dos bueiros necessários na Estrada do Fumo, 
saindo da Estrada da Produção, indo até a Linha Nova. APROVADO 04/02/2013. 
PEDIDO DE PROVIDÊNCIA N° 004/13 DO VEREADOR ILO - que sejam providenciados 
patrolamento e abertura da estrada que sai da propriedade do Sr. Paulo Lanzarini, 
passando pela residência da Sra. Tomázia, Sr. André, até a residência do Sr. Dida 
Lombardi. APROVADO 04/02/2013. 
PEDIDO DE PROVIDÊNCIA N° 005/13 DO VEREADOR ILO - que sejam providenciados 
trocas dos pranchões necessários na ponte da Estrada da Produção, no trecho da 
Varzinha, próximo à residência do Sr. Chico Trapp. APROVADO 04/02/2013.  
PEDIDO DE PROVIDÊNCIA N° 012/13 DO VEREADOR ILO - que seja providenciado 
patrolamento na estrada que sai da Linha Amália passando pela residência do Sr. Lebrão, 
Sr. Marcos, Sr. Pompílio, indo até a Estrada do Fumo. APROVADO 13/02/2013. 
PEDIDO DE PROVIDÊNCIA N° 013/13 DO VEREADOR ILO - que seja providenciado 
patrolamento na estrada que sai da Produção, passando pela residência do Sr. José 
Divino, Sr. Domingo, Sr. Vitorino, indo até a residência do Sr. Leozé. APROVADO 
13/02/2013. 
PEDIDO DE PROVIDÊNCIA N° 014/13 DO VEREADOR ILO - que seja providenciado 
patrolamento na estrada que sai Produção, passando pela residência do Sr. Rufino, Sr. 
Cláudio Duarte, Sra. Nilda Lombardi e Sra. Beti Straccioni. Retornando, passando pela 
residência do Sr. João Luiz Spotti, Sr. Joãozinho, indo até a Estrada da Produção, nas 
proximidades da residência do Sr. Emerson Lombardi. APROVADO 13/02/2013. 
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PEDIDO DE PROVIDÊNCIA N° 027/13 DO VEREADOR ILO - que sejam providenciados 
melhoria, patrolamento e roçadas na Estrada dos Bonilhas, saindo da Estrada da 
Produção, passando pela residência do Sr. Delmar Lanzarini, Sr. Ivo Colovini, até a 
residência do Sr. Hélio. Retornando, passando pela residência do Sr. Amadeu, Sr. João 
Francisco, indo até a residência do Sr. Alexandre Pereira. APROVADO 25/02/2013. 
PEDIDO DE PROVIDÊNCIA N° 040/13 DO VEREADOR ILO - que seja providenciado 
recolhimento do lixo armazenado em uma lixeira localizada na Estrada do Fumo, nas 
proximidades da residência do Sr. Altair. APROVADO 25/03/2013. 
PEDIDO DE PROVIDÊNCIA N° 047/13 DO VEREADOR ILO - que sejam providenciados 
patrolamento e roçadas na estrada que sai da Produção, nas proximidades da residência 
de Jovani Lanzarini passando pela residência do Sr. João Tavares Pereira, Sr. Claudinho, 
Sr. Osmar Custódio de Souza, Sr. Leopoldo, retornando até a Estrada da Produção. 
APROVADO 08/04/2013. 
PEDIDO DE PROVIDÊNCIA N° 057/13 DO VEREADOR ILO - que seja providenciada a 
construção de um bueiro, localizado nas proximidades da residência do falecido Breu, na 
estrada que sai da residência do Sr. Valdemar Marques no Cerro dos Abreus. 
APROVADO 06/05/2013. 
PEDIDO DE PROVIDÊNCIA N° 058/13 DO VEREADOR ILO - que seja providenciada a 
construção de um bueiro, localizado nas proximidades da residência do Sr. Paulo Ambos, 
Sr. Gregório, no Cerro dos Abreus. APROVADO 06/05/2013. 
PEDIDO DE PROVIDÊNCIA N° 063/13 DO VEREADOR ILO - que sejam providenciadas 
roçadas, saindo da Estrada do Fumo, passando pela residência do Sr. Delto; Sr. Aldoir 
Gelinski, Sr. Alexandre Gelinski, Sr. Varderlei, até a Estrada da Linha Nova. APROVADO 
27/05/2013. 
PEDIDO DE PROVIDÊNCIA N° 064/13 DO VEREADOR ILO - que sejam providenciados 
encascalhamento e roçadas na estrada que sai da Produção, passando pelo Campo de 
Rodeio, pela residência do Sr. Hélio, Sr. Alexandre, até a Boca do Campo. APROVADO 
27/05/2013. 
PEDIDO DE PROVIDÊNCIA N° 073/13 DO VEREADOR ILO - que sejam providenciados 
patrolamento, encascalhamento e melhoria na estrada que sai da Estrada do Fumo, 
passando pela residência de Tiarlei, Olavo, falecido Sinhozinho, indo até a residência do 
Sr. Luiz. APROVADO 10/06/2013. 

PEDIDO DE PROVIDÊNCIA N° 082/13 DO VEREADOR ILO - sejam providenciados 
melhorias, encascalhamento e roçadas na estrada que sai da residência do Sr. Leozé, 
passando pela residência do Sr. Domingo, Sr. João Abreu, indo até a residência do Sr. 
Flávio, com reconstrução de uma ponte nas proximidades da propriedade do Sr. Alberto 
Collovini, localizada na Costa da Serrinha. APROVADO 08/07/2013. 

PEDIDO DE PROVIDÊNCIA N° 083/13 DO VEREADOR ILO - seja providenciado 
patrolamento na Estrada do Cerro dos Abreus, partindo da residência do Sr. Rosalvino, 
passando pela residência do Sr. Florindo Barrozinho, Sr. Bino Pizzio, indo até a Estrada 
Geral, com construção de um bueiro nas proximidades da residência de Bino Pizzio. 
APROVADO 15/07/2013. 

INDICAÇÃO N° 050/13 DO VEREADOR ILO - que seja providenciado patrolamento e 
encascalhamento na Estrada que sai da Produção, passando pela residência da Sra. 
Pautilia, Sr. Pompilho, Sr. Marcos Marcuci, Sr. Milton Marcuci, até a Linha Amália. 
APROVADO 05/08/2013. 

INDICAÇÃO N° 051/13 DO VEREADOR ILO - que seja providenciado patrolamento e 
encascalhamento na Estrada que sai da Boca do Campo, passando pela residência do Sr. 
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Lauro Wandame, Sr. Joveli, Sr. Adivo Lombardi, até a divisa com o Município de Cerro 
Grande do Sul. APROVADO 05/08/2013. 

PEDIDO DE PROVIDÊNCIA N° 084/13 DO VEREADOR ILO - seja providenciado 
patrolamento e encascalhamento na estrada localizada na Zona dos Marques, saindo de 
Valdemar Marques até a Linha Nova, retornando, passando pela Capela Santa Terezinha, 
passando pela residência de Juares Osielski, propriedade do falecido Neti, até a Estrada 
da Produção. APROVADO 12/08/2013. 

PEDIDO DE PROVIDÊNCIA N° 085/13 DO VEREADOR ILO - seja providenciado 
patrolamento, encascalhamento e roçadas na estrada que sai da residência de Paulo 
Juares Lanzarini, passando pela casa da Sra. Tomásia, do Sr. André, até a residência de 
Dida Lombardi. APROVADO 12/08/2013. 

PEDIDO DE PROVIDÊNCIA N° 097/13 DO VEREADOR ILO - que sejam providenciados 
patrolamento e encascalhamento na estrada que sai da Linha Nova, passando pela 
residência de Márcio Gimenis, Henrique Gimenis, Zeca Ambos Oprach, Dona Joaquina, 
até à divisa com o Município de Sertão Santana. APROVADO 09/09/2013. 

PEDIDO DE PROVIDÊNCIA N° 103/13 DO VEREADOR ILO - que seja providenciado 
patrolamento na estrada que sai da Produção, passando pelo Campo de Rodeio, Bar do 
Senhor Alexandre seguindo até a Boca do Campo. APROVADO 30/09/2013. 

PEDIDO DE PROVIDÊNCIA N° 104/13 DO VEREADOR ILO - que seja providenciado 
patrolamento, encascalhamento e roçada na Estrada dos Bonilhas, saindo da Produção 
passando pelas residências dos senhores: Ivo Colovini, Osvaldo Pacheco, Hélio, Amadeu, 
Francisco, Nelson Pereira até a residência do Senhor Alcides Pereira. APROVADO 
30/09/2013. 

PEDIDO DE PROVIDÊNCIA N° 106/13 DO VEREADOR ILO - que seja providenciado 
patrolamento, melhoria com abertura e roçadas na estrada que sai da sede do Município, 
passando pelo Arroio Grande até a divisa com o Município de Arroio dos Ratos. 
APROVADO 07/10/2013. 

PEDIDO DE PROVIDÊNCIA N° 114/13 DO VEREADOR ILO - que seja providenciado 
aterro na ponte localizada próxima à residência do Senhor Pascoal e também seja 
providenciado melhoria com cascalho na mesma estrada, passando pelas residências do 
Senhor Zica, Senhor Robson, Senhor Jorge, até a residência do Senhor Leosé. 
APROVADO 29/10/2013. 

PEDIDO DE PROVIDÊNCIA N° 116/13 DO VEREADOR ILO - que sejam providenciados, 
patrolamento e roçadas na estrada que sai da Produção, passando pela propriedade do 
Senhor Leopoldo Dias, residência do Senhor Aristide, até a residência de Dida Lombardi, 
retornando passando pelas residências de Osmar Custódio, João Oliveira, até a 
residência de Vani Lanzarini. APROVADO 29/10/2013. 

PEDIDO DE PROVIDÊNCIA N° 129/13 DO VEREADOR ILO - que seja providenciado 
patrolamento da estrada onde se localiza a residência do Sr. Valdemar Marques, indo até 
a Estrada Geral do Cerro dos Abreus, fazendo o reparo das vias de dão acesso às 
residências deste trecho, com limpeza de um bueiro localizado próximo à casa do Sr. 
Flavinho. APROVADO 25/11/2013. 

PEDIDO DE PROVIDÊNCIA N° 137/13 DO VEREADOR ILO - que seja providenciada a 
reconstrução de uma ponte, com aterro, localizada na Estrada da Serrinha, que dá acesso 
à propriedade do Sr. Alberto Collovini e Sra. Neli Oliveira Collovini. Justificativa: Enfatizo 
a importância da reconstrução da referida ponte em vista de ser em benefício de uma 
propriedade produtiva que conta com uma plantação de 10 hectares de melancia; 2 
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hectares de fumo; 3 hectares de mato de acácia e eucalipto e 12 hectares de campo 
destinados à criação de gado. Apesar disso, não há passagem para caminhão, o que faz 
que com que haja urgência da reconstrução da referida ponte. APROVADO 09/12/2013. 

PEDIDO DE INFORMAÇÃO N° 054/13 DO VEREADOR ILO - que informe o que segue: - 
Como estão sendo feitos os pagamentos dos transportes terceirizados; - que envie 
relatório com cópia dos empenhos de pagamentos a partir de 1° de agosto de 2013 até a 
presente data; - que envie cópia das notas de prestação de serviço das empresas 
contratadas pelo Município de 1° de agosto de 2013 até a presente data. APROVADO 
16/12/2013. 

PEDIDO DE PROVIDÊNCIA N° 138/13 DO VEREADOR ILO - que seja providenciado 
patrolamento na estrada que sai da Produção, passando pela residência do Sr. 
Arquimedes, Sr. Nazio, Sr. Otelino Abreu (Vulgo Maroca), Sr. Oscar, indo até as 
proximidades da Capela São João Batista, que seja ainda tapado um buraco localizado 
próximo à propriedade do Sr. Oscar. APROVADO 09/12/2013. 

PEDIDO DE PROVIDÊNCIA N° 139/13 DO VEREADOR ILO - que seja providenciado 
patrolamento na estrada que sai da Produção, passando pelo Campo de Rodeio, Bar do 
Alexandre, até a Boca do Campo. APROVADO 16/12/2013. 

PEDIDO DE PROVIDÊNCIA N° 140/13 DO VEREADOR ILO - que seja providenciado 
patrolamento na estrada que sai da Estrada do Fumo passando pela residência do Sr. 
Delto, Sr. Alexandre, Sr. Kiko, Sr. Vanderlei até a Estrada da Linha Nova. APROVADO 
16/12/2013. 

 
 
 
 
 

29 PEDIDOS DE PROVIDÊNCIAS 
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PEDIDO DE PROVIDÊNCIA N° 079/13 DO VEREADOR LAURENI – que seja 
providenciado a colocação de placas sinalizando a execução de trabalhos com máquinas, 
em todas as obras que demandam intervenção viária realizadas no Município (ex.: 
patrolamento, colocação de cascalho, roçadas de beira de estrada, etc.),. Justificativa: A 
execução de serviços de manutenção e de obras em estradas, assim como a ocorrência 
de situações de emergência (desabamento de encostas, pontes levadas por enxurradas, 
postes ou arvores derrubadas, etc.), são fatores que determinam o surgimento de 
problemas de fluidez e segurança na circulação de veículos. Situações deste tipo 
constituem-se em fatos imprevistos para quem está dirigindo ao longo da rodovia. Junto a 
trechos em obras, acidentes podem ocorrer devido a não implantação de sinalização, uma 
vez que qualquer interferência na rodovia configura um evento inesperado constituindo-se 
em risco potencial aos usuários. Por esta razão o Código de Trânsito Brasileiro, 
estabelece a obrigatoriedade de implantação da sinalização ao órgão com circunscrição 
sobre a via, que responderá, CIVIL e CRIMINALMENTE, pela falta, insuficiência ou 
incorreta colocação da mesma, conforme consta do artigo 90 §1º , sujeitando-se ainda, 
pelo artigo 1º, §3º , à responsabilização objetiva por danos causados pelos cidadãos em 
virtude da ação, omissão ou erro na execução e manutenção de programas, projetos e 
serviços que garantam o direito ao trânsito seguro. Assim, preconiza o artigo 94 que, 
qualquer obstáculo à livre circulação e à segurança de veículos e pedestres, seja na pista 
ou no acostamento, caso não possa ser retirado, deve ser devidamente e imediatamente 
sinalizado. Em complementação, o artigo 95 estabelece que nenhuma obra ou evento que 
possa perturbar ou interromper a livre circulação de veículos pedestres, ou colocar em 
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risco sua segurança, será iniciada sem permissão prévia do órgão ou entidade de trânsito 
com circunscrição sobre a via. O parágrafo 1º do artigo 95 diz que a obrigação de sinalizar 
é do responsável pela execução ou manutenção da obra ou evento. Igualmente, o 
servidor público que não tenha observado os dispositivos constantes no CTB poderá ser 
responsabilizado, ficando sujeito a procedimentos disciplinares nos termos do Estatuto do 
Servidor, do contrato de trabalho ou das normas específicas da empresa. Pode, ainda, 
sujeitar-se a multa, conforme previsto no artigo 95 §4º do CTB, bem como a ação 
regressiva interposta pelo órgão público que tenha respondido pela falha ocorrida. 
APROVADO 08/07/2013. 

INDICAÇÃO N° 032/13 DA VEREADORA LAURENI - que seja providenciada na Rua 
Ten. Cel. Juca Tavares, próximo aos banheiros públicos da praça central, a criação de 
perímetro que delimite estacionamento exclusivo dos transportes escolares, com placa 
indicativa e meio fio que delimite o trecho. Justificativa: Somos sabedores que em 
horário escolar o trecho citado é muito usado pelos transportes escolares. A criação deste 
impediria o estacionamento de veículos diversos no referido perímetro no período letivo, 
nos dias e horários em que houvesse aulas. Não havendo proibições em dias diversos, 
tais como finais de semana. APROVADO 29/04/2013. 

INDICAÇÃO N° 033/13 DA VEREADORA LAURENI - que seja estudada a possibilidade 
de colocação de monitores de informática nas escolas do interior do Município. 
APROVADO 29/04/2013. 
INDICAÇÃO N° 041/13 DA VEREADORA LAURENI - que faça a notificação dos 
proprietários de imóveis para providenciarem a colocação da numeração de seus prédios, 
conforme disposto na Lei Municipal nº 158/07, de 18 de outubro de 2007. Justificativa: 
Depois de grande movimento e busca por parte dos vereadores, a direção dos Correios 
informou que o Município de Barão do Triunfo poderá estar sendo contemplado com um 
Carteiro, desde que os imóveis estejam devidamente numerados, a fim de ser possível a 
entrega das cartas. APROVADO 27/05/2013. 
INDICAÇÃO N° 048/13 DA VEREADORA LAURENI - que, através da Secretaria da 
Saúde, seja adquirido Aparelho Ecógrafo para o Posto de Saúde do Município. 
APROVADO 05/08/2013. 

INDICAÇÃO N° 062/13 DA VEREADORA LAURENI - INDICA ao Executivo Municipal 
MINUTA DE PROJETOS DE LEI EM ANEXO, que autoriza o Poder Executivo a ceder 
sinal de internet gratuito à população e dá outras providências. Justificativa: Desde que 
iniciamos as atividades legislativas deste ano, comecei um trabalho de pesquisa com o 
intuito de buscar informações sobre esse sistema, que culminou na Minuta de dois 
projetos de lei, que poderão ser aderidos pelo Executivo Municipal, a fim de fornecer 
acesso à internet gratuita em nosso Município. APROVADO 26/08/2013. 

INDICAÇÃO N° 065/13 DA VEREADORA LAURENI - INDICA ao Executivo Municipal 
para que seja providenciada a construção de uma sala para a pré-escola na Escola 
Municipal Egídio Vieira da Silva, bem como a instalação de uma antena de telefonia. Seja 
também providenciada a limpeza da área onde esta localizada estrutura de uma antiga 
antena. Justificativa: A pré-escola está funcionado à tarde na mesma sala em que 
estudam os alunos da 4ª série pela manhã, tendo que todos os dias providenciarem a 
troca dos móveis, já que o prezinho possui mesas e cadeiras diferenciadas. Entende que 
a antena de telefonia é algo de extrema necessidade, ativando assim  esse tão importante 
sinal de comunicação, que hoje a Escola não possui. APROVADO 09/09/2013. 

INDICAÇÃO N° 080/13 DA VEREADORA LAURENI - que, juntamente com a EMATER e 
alguns vereadores que tiverem interesse, formem uma comitiva para visitação a 
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propriedades rurais e indústrias de erva-mate nos municípios de Arvorezinha e Ilópolis, a 
fim de obter informações e subsídios para reintrodução desta cultura em Barão do 
Triunfo. Justificativa: O Município de Barão do Triunfo, há muitos anos teve produção 
significativa de erva-mate, contudo, a cultura foi se perdendo, tendo hoje, apenas alguns 
poucos agricultores que ainda a cultivam. Atualmente, a produção de erva-mate tem sido 
uma grande fonte de receita aos municípios produtores, assim como para os agricultores 
que cultivam essa planta. Tal fato se dá pela forte demanda, inclusive, devido à 
importação por países como o Japão, gerando escasses no mercado e elevando em mais 
de 400% o preço pago ao produtor rural. Segundo especialistas, a erva-mate poderá se 
tornar item de luxo, devido ao grande preço que poderá alcançar. Assim, considerando a 
vocação agrícola do nosso Município e a necessidade constante de diversificar e ampliar 
a nossa produção, buscando novas fontes de renda para nossos produtores rurais, é que 
sugiro a formação da referida comissão para visita a propriedades rurais e ervateiras 
desses municípios a fim de trazermos essa lucrativa cultura de volta a Barão do Triunfo. 
APROVADO 18/11/2013. 

PEDIDO DE PROVIDÊNCIA N° 119/13 DA VEREADORA LAURENI - que seja feita a 
retirada dos entulhos de concreto que não estão sendo utilizados atualmente no Cemitério 
Municipal e que sejam fechadas as covas em desuso que se encontram abertas 
atualmente. Justificativa: Os restos de concreto se encontram tanto dentro das covas, 
como nas passagens onde se transita, o que pode, até mesmo, ocasionar acidentes com 
pessoas idosas. APROVADO 04/11/2013. 
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PEDIDO DE PROVIDÊNCIA N° 006/13 DO VEREADOR MARCOS – que seja 
providenciado colocação de placas de sinalização de velocidade máxima na Av. Tassinari 
Cesare e na Rua Cônego José Wiest. APROVADO 04/02/2013. 

PEDIDO DE PROVIDÊNCIA N° 007/13 DO VEREADOR MARCOS – que seja 
providenciado colocação de placas de sinalização em frente às escolas municipais do 
interior do Município: Mal. Deodoro da Fonseca, Egídio Vieira da Silva, D.Pedro II, Otelo 
Rosa, Princesa Isabel, Afonso Guerreiro de Lima, Antônio Guedes Brandão e Liberato 
Salzano. APROVADO 04/02/2013. 

INDICAÇÃO N° 004/13 DO VEREADOR MARCOS - que seja feito o estudo da viabilidade 
de aquisição de uma máquina para a fabricação de bloquetos para pavimentação de ruas. 
Justificativa: Com a aquisição da referida máquina poderíamos expandir o número de 
ruas pavimentadas com bloquetos feitos por esta, havendo uma economia considerável 
comparada à pavimentação com bloquetos adquiridos prontos. Acrescento que 
municípios vizinhos têm esta máquina e a viabilidade financeira é confirmada. Tendo a 
máquina em questão, necessitaríamos somente da mão de obra, que também seria de 
muito poucas pessoas. APROVADO 18/02/2013. 

INDICAÇÃO N° 005/13 DO VEREADOR MARCOS - que seja providenciada a construção 
de guarita de parada de ônibus, próximo à residência do Sr. Airton Holtz. Justificativa: 
Nesse ponto várias pessoas esperam ônibus, sobretudo crianças em idade escolar, que, 
em dias de chuva, ficam totalmente desabrigadas. APROVADO 18/02/2013. 

INDICAÇÃO N° 006/13 DO VEREADOR MARCOS - que seja providenciado o estudo da 
viabilidade de transformação da Rua Cônego José Wiest em mão única. Justificativa: 
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Nos últimos tempos o movimento na referida rua tem aumentado significativamente. O 
comércio e a implantação de agências bancárias são os principais responsáveis por este 
desenvolvimento, sobretudo, nas quadras localizadas entre a Rua Riachuelo e Av. 
Tassinari Cesare. Todavia, repetidamente, percebemos um trânsito caótico em função da 
falta de uma estrutura adequada à rua em questão para comportar tamanho fluxo de 
veículos. Cabe lembrar que outro motivo a elencar seria a falta de estacionamento nesta 
via, o que, por conseguinte, gera um acúmulo de veículos estacionados às margens da 
rua. Percebo que a transformação desta rua em mão única organizaria o trânsito, dando 
maior qualidade ao tráfego do Município. APROVADO 25/02/2013. 

INDICAÇÃO N° 007/13 DO VEREADOR MARCOS - que seja providenciado o estudo da 
viabilidade de construção de uma rota alternativa para o tráfego de caminhões na Sede 
do Município. Justificativa: Ponho em pauta o fato que muitas cidades já possuem uma 
rota alternativa para o tráfego de veículos de carga. A criação deste caminho facilitaria 
notavelmente o deslocamento dos caminhoneiros, uma vez que estes não precisariam se 
preocupar com obstáculos comumente oferecidos pela cidade como fios de rede baixos, 
pequeno espaço da via para dividir com outros veículos, trânsito caótico, entre outros. 
Cabe salientar ainda que a implantação desta rota auxiliaria na redução do trânsito nas 
principais ruas do centro do Município. APROVADO 25/02/2013. 

INDICAÇÃO N° 008/13 DO VEREADOR MARCOS - INDICA que ao Executivo Municipal, 
por meio da Secretaria da Educação, que seja implantada a Educação de Jovens e 
Adultos (EJA) no Município, da alfabetização ao Ensino Médio. Justificativa: Tendo em 
vista dados publicados pelo IBGE relativos ao censo de 2010, Barão do Triunfo tem uma 
das maiores taxas de analfabetismo da Região Carbonífera, totalizando 9,8% de 
analfabetos com mais de 15 anos, perdendo somente para Minas do Leão com 10,3%. A 
implantação do EJA teria como intuito além da alfabetização, dar a oportunidade para 
quem precisa concluir seus estudos, tão solicitados hoje na hora de procurar um 
emprego. Percebo que para muitos ainda há empecilhos na hora de frequentar a escola 
regular, frisando que na fase de alfabetização as barreiras são ainda maiores. Cabe 
salientar o empenho dos professores na educação do nosso povo, elogiando, sobretudo, 
a gestão e qualidade do Ensino Regular no Município. Todavia, falta uma modalidade que 
abranja aquele cidadão que busca uma formação mais rápida a fim de alfabetizar-se, 
concluir o Nível Fundamental ou Médio. Enfatizo que a implantação desta modalidade de 
ensino, será, para muitos, uma porta de entrada para o mercado de trabalho e/ou para 
uma universidade. APROVADO 04/03/2013. 

INDICAÇÃO N° 014/13 DO VEREADOR MARCOS - que seja disponibilizado sinal de 
Internet sem fio gratuito na Praça Central. Justificativa: A utilização da Internet tem sido 
de suma importância na sociedade, sobretudo, para estudantes e cidadãos que 
necessitam desta para o trabalho. Todavia, apesar de estarmos na era da informação, 
ainda há pessoas que não tem acesso a esta tecnologia. Podemos elencar dentre os 
principais motivos: a dificuldade de utilização desta tecnologia no interior, a falta de 
tempo, motivos financeiros e, até mesmo a inabilidade por conta do contato esporádico ou 
inexistente com a Internet. Com a implantação deste sistema, os munícipes poderiam se 
familiarizar com esta tecnologia, podendo utilizá-la para os fins mais variados: lazer, 
estudo, trabalho, entre outros. O Município contribuiria ainda com a informatização 
gratuita da população baronense. Cabe lembrar que a nossa cidade atualmente possui 
um telecentro com excelente estrutura, contudo, este nem sempre tem capacidade para 
comportar a demanda da população, seja pela falta de computadores suficientes ou 
horários de atendimento, que, por vezes, não dão conta de atender a todos os usuários, 
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haja vista a variação de necessidade de cada cidadão. Com a colocação de conexão de 
Internet Wi-Fi na Praça Central, o horário de uso poderia ser estendido ocasionando um 
melhor atendimento ao povo baronense, podendo acessá-la até mesmo de um simples 
celular, bem que hoje quase todos possuem. Outro ponto a frisar, seria o baixíssimo custo 
de implantação do sistema, existindo por isso em tantos municípios, além do grandioso 
benefício que disponibilizaria aos munícipes. Em vista de tantos pontos favoráveis, 
acredito que o Executivo Municipal teria todos os motivos para presentear o povo 
baronense com a execução deste projeto. APROVADO 11/03/2013. 

PEDIDO DE PROVIDÊNCIA N° 029/13 DO VEREADOR MARCOS – que sejam alinhadas 
as ruas não pavimentadas do perímetro urbano, em especial, a Rua Ten. Cel. Juca 
Tavares, na quadra localizada entre a Linha Francisca e a Av. Tassinari Cesare, com 
limpeza das laterais da via. Justificativa: Com o tempo haverá pavimentação em várias 
ruas da cidade, todavia, será preciso um prévio alinhamento para fazer calçadas de 
passeio e pavimentação. Tendo em vista o desenvolvimento do Município, percebo que, 
desde já, é mister estruturar a cidade para receber este crescimento. APROVADO 
11/03/2013. 

INDICAÇÃO N° 019/13 DO VEREADOR MARCOS - que seja construído pórtico de boas-
vindas na entrada da cidade. APROVADO 18/03/2013. 

INDICAÇÃO N° 023/13 DO VEREADOR MARCOS – INDICA ao Executivo Municipal, por 
meio da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente em parceira com a Secretaria da 
Saúde, que seja providenciada no Município campanha de criação de pontos de coleta 
para materiais perigosos como pilhas, baterias automotivas, de celulares e outros 
aparelhos portáteis, lâmpadas, eletroeletrônicos, pneus, termômetros de mercúrio, 
embalagens de agrotóxicos, de tintas e de solvente, óleo, para posterior envio a aterros 
especiais. Justificativa: Todos os materiais acima elencados são considerados perigosos 
à saúde e ao meio ambiente quando descartados incorretamente. Por não se 
degradarem, contaminam o solo, a água, os animais e as plantas ao redor dos lixões. Se 
forem postos em aterro comum, as substâncias tóxicas penetram e contaminam solo e 
água, e, por conta disso, contaminam a população. O perigo está, sobretudo, nos metais 
pesados presentes em objetos que contêm substâncias como mercúrio, chumbo, zinco e 
manganês. É válido citar que a quantidade de mercúrio em uma lâmpada fluorescente 
comum, por exemplo, polui cerca de 20 mil litros de água. Através da ingestão direta 
dessa água contaminada ou de alimentos irrigados com ela, as substâncias tóxicas 
chegam ao organismo humano, que não consegue metabolizá-las. Portanto, os metais se 
acumulam no organismo, o que pode gerar doenças como anemia, paralisia parcial, 
câncer e até mutações genéticas, além de prejudicar o sistema nervoso central, fígado, 
rins e pulmões. Por estes motivos, o descarte desses produtos deve ser diferenciado dos 
demais recicláveis. É necessária a descontaminação dos objetos perigosos e 
encaminhamento para aterros especiais. As secretarias citadas, haja vista o magnífico 
trabalho que têm prestado, poderiam atuar em conjunto na área de prevenção da saúde e 
preservação do bioma do Município. Com medidas como essas poderemos melhorar a 
cada dia mais a qualidade de vida do povo baronense. APROVADO 01/04/2013. 

PEDIDO DE PROVIDÊNCIA N° 045/13 DO VEREADOR MARCOS – que sejam 
providenciados patrolamento, encascalhamento e alargamento na Linha Francisca. 
Justificativa: Tenho consciência da ocasião de recentes chuvaradas, somando-se ao 
fato de que a referida linha já estava em precárias condições a cerca de dois meses. 
Destaco que o Secretário de Obras tem sido advertido em sessões plenárias, havendo 
registro formal, contudo, parece negligente em relação à situação. Tenho grande 
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preocupação com o povo, por isso peço encarecidamente que o secretário em tese 
observe com atenção à questão ora apresentada, em vista da necessidade que estas 
pessoas têm enfrentado para se deslocar. APROVADO 08/04/2013. 

INDICAÇÃO N° 030/13 DO VEREADOR MARCOS - que estude a possibilidade 
implantação de um Centro de Integração e Casa de Passagem em nosso Município, de 
forma própria ou em convênio com o município de Cerro Grande do Sul, que já o possui, 
ou em conjunto com Sertão Santana, Sentinela do Sul e Mariana Pimentel. Justificativa: 
Tal iniciativa seria de grande importância, visto que ofereceria um espaço especial onde 
seriam desenvolvidos programas de atividades ocupacionais para melhoria da qualidade 
de vida, ou ocasiões de emergência, seja para crianças, adolescentes, adultos e idosos 
em situação de vulnerabilidade. APROVADO 15/04/2013. 

INDICAÇÃO Nº 031/13 DO VEREADOR MARCOS – que sejam colocados corrimões nas 
escadarias e ao redor da Praça Central e nas encostas de morros. Justificativa: Nossa 
bela praça localiza-se em um lugar em destaque em relação à cidade, possuindo 
escadarias relativamente altas, assim como alguns muros, barrancos e meio fios à certa 
altura. Temos grande circulação de idosos e crianças na referida praça, haja vista a 
proximidade do Posto de Saúde e da Escola, sendo estes os locais que possuem maior 
risco de queda. Há ainda o caso de deficientes físicos ou pessoas enfermas que também 
têm dificuldade de locomoção. A medida ocasionaria, além do embelezamento, proteção, 
sobretudo nos dias de festa, em que há aglomerado de pessoas. Podemos citar que já há 
no Município a inclusão destes com grande sucesso no caso de comércios locais que tem 
utilizado corrimões, assim como a Igreja Matriz. APROVADO 29/04/2013. 

PEDIDO DE PROVIDÊNCIA Nº 054/13 DO VEREADOR MARCOS – que sejam 
providenciadas roçadas na estrada que passa pela propriedade ao Sr. Olavo Holtz, Sr. 
Felipe Franskoviaki, na localidade de Linha Arroio Grande. Justificativa: Pela estrada já 
ser secundaria, é um pouco estreita e ainda fica menor por estar sendo invadida pelo 
mato. APROVADO 29/04/2013. 

PEDIDO DE PROVIDÊNCIA Nº 061/13 DO VEREADOR MARCOS – que seja 
providenciada a construção de uma ponte de madeira na estrada da Costa do Rolante, 
nas proximidades da residência do Sr. Gildomar. APROVADO 13/05/2013. 

INDICAÇÃO Nº 043/13 DO VEREADOR MARCOS – tendo em vista que a Prefeitura 
Municipal tem um convênio com a Fundação de Esporte Lazer do Rio Grande do Sul 
(Fundergs), solicito que seja criada escolinha de futebol no Município. Justificativa: Em 
princípio seria um programa de capacitação para os alunos numa faixa etária entre 06 e 
15 anos, e abrangeriam o público masculino e feminino. A princípio os alunos deveriam 
estar inscritos na Secretaria do Desporto Turismo e Lazer. APROVADO 03/06/2013. 

PEDIDO DE PROVIDÊNCIA Nº 069/13 DO VEREADOR MARCOS – que seja 
providenciado com URGÊNCIA trabalhos de recuperação no Campo Municipal, tais como: 
limpeza do gramado, recuperação dos portões e tela, pintura das goleiras e melhorias das 
demarcações. Justificativa: Em breve teremos o início de mais um campeonato 
municipal. Ademais, o campo é um local de prática de caminhadas e outros esportes pela 
comunidade. APROVADO 10/06/2013. 

INDICAÇÃO Nº 064/13 DO VEREADOR MARCOS – que instituia o Plano de 
Pavimentação Comunitária para Execução de Obras e Serviços de Melhoria Urbana para 
pavimentação de ruas, sendo que segue em anexo, minuta de projeto de lei, o qual 
poderá ser utilizado como modelo e/ou parâmetro para disciplinar e regulamentar o 
programa. APROVADO 09/09/2013. 
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INDICAÇÃO Nº 066/13 DO VEREADOR MARCOS – que seja concedido Vale-
alimentação aos servidores do Poder Executivo Municipal. Segue em anexo minuta de 
Projeto de Lei e Decreto como forma de sugestão para essa implantação. Justificativa: A 
presente Indicação tem como finalidade principal auxiliar nas despesas de alimentação 
dos servidores municipais, visando servir de estímulo aos mesmos, gerando maior 
produtividade. APROVADO 23/09/2013. 

REQUERIMENTO Nº 002/13 DO VEREADOR MARCOS - requer seja realizada Sessão 
Itinerante na Escola Municipal de Ensino Médio Egídio Vieira da Silva, na Serra do Herval, 
em data a ser definida juntamente com a Escola. APROVADO 23/09/2013.  

PEDIDO DE PROVIDÊNCIA Nº 109/13 DO VEREADOR MARCOS – que seja 
providenciado patrolamento e encascalhamento na estrada que dá acesso a Linha Nova, 
passando pela residência do Senhor José André Bazilewicz e do Senhor Olindo Alves 
Forte, com recuperação de uma ponte existente na mesma. APROVADO 14/10/2013. 

PEDIDO DE PROVIDÊNCIA Nº 113/13 DO VEREADOR MARCOS – que seja 
providenciado, através da Secretaria de Desporto, Turismo e Lazer, recuperação das 
vigas de ferro de sustentação (externas) do Ginásio de Esportes. APROVADO 
21/10/2013. 

INDICAÇÃO Nº 075/13 DO VEREADOR MARCOS – que seja realizado pelo órgão 
competente, ou seja, Secretaria Municipal do Desporto, Turismo e Lazer, um estudo da 
possibilidade de construção de arquibancadas junto ao Campo Municipal, visto que 
existem várias alternativas de espaços para a dita construção. Enfatizo a importância 
deste pedido, mesmo sendo sabedor das questões financeiras do Executivo Municipal.  
APROVADO 04/11/2013. 
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PEDIDO DE INFORMAÇÃO N° 001/13 DO VEREADOR NERCIO – que informe à Casa 
Legislativa: - A quantidade de litros de combustível gasta pelos tratores que prestam 
serviços agrícolas, mensalmente, individualmente, relativo aos últimos 6 (seis) meses. - 
relação de serviços prestados por estes tratores, sendo anexado as planilhas de serviço; - 
relação de gastos com combustível de demais máquinas que prestam serviços agrícolas, 
individualmente, referente aos últimos 6 (seis) meses, com planilhas de serviços destas 
em anexo. APROVADO 04/02/2013. 

PEDIDO DE PROVIDÊNCIA N° 009/13 DO VEREADOR NERCIO - que seja 
providenciada a redução do triângulo localizado em frente à propriedade do Sr. Hélio 
Semensatto, Linha Dona Amália e alargamento das vias ao redor do triângulo.  
Justificativa: É sabido que houve mais de um acidente nesse trecho devido à falta de 
visibilidade ocasionada pela vegetação contida no referido triângulo. Diante da 
insegurança gerada por este, percebo a premente necessidade de sua redução e 
alargamento das referidas vias. APROVADO 13/02/2013. 

PEDIDO DE PROVIDÊNCIA N° 016/13 DO VEREADOR NERCIO - que seja 
providenciada a disponibilização de guarda-municipal para as Escolas Municipais: 
Marechal Deodoro da Fonseca, Egídio Vieira da Silva e Dom Pedro II. Justificativa: Faço 
a presente solicitação tendo em vista a ocorrência de brigas nos estabelecimentos de 
ensino citados, o que, por sua vez, coloca em risco, muitas vezes, a segurança de alunos 
e professores. A contratação de um guarda-municipal amenizaria esta situação e daria 
mais segurança às pessoas que transitam nestes ambientes. Tal medida, se levada a 
efeito, será motivo de tranquilidade para pais, alunos e professores da rede escolar. 
APROVADO 18/02/2013. 
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PEDIDO DE PROVIDÊNCIA N° 021/13 DO VEREADOR NERCIO – que seja 
providenciada a construção de um bueiro próximo à residência do Sr. José Luiz, na 
Estrada dos Camargos, Zona dos Marques. Justificativa: Atualmente, em vista das 
recorrentes chuvas, os moradores desta localidade ficam totalmente sem acesso em 
razão da falta do bueiro em tese. Destarte, a realização desta obra possibilitaria o acesso 
dos moradores locais à estrada principal. APROVADO 25/02/2013. 

PEDIDO DE PROVIDÊNCIA N° 025/13 DO VEREADOR NERCIO – que seja 
providenciada a verificação da iluminação pública no interior do município. Justificativa: 
Em muitos pontos do interior do município se vê lâmpadas que permanecem acesas 
ininterruptamente. APROVADO 25/02/2013. 

PEDIDO DE PROVIDÊNCIA N° 032/13 DO VEREADOR NERCIO – que seja 
providenciado aumento de dois canos de um metro cada no bueiro localizado na Boca do 
Campo, em frente ao Comércio do Sr. Francisco. APROVADO 11/03/2013. 

PEDIDO DE PROVIDÊNCIA N° 037/13 DO VEREADOR NERCIO - que seja 
providenciada a limpeza do esgoto da frente da residência do Sr. Baiano até a frente da 
residência do Sr. Abrelino. Justificativa: Faço a presente solicitação em vista de o 
referido esgoto estar entupido, sendo que este assumiu outro rumo, desaguando 
consequentemente dentro da propriedade do Sr. Abrelino. APROVADO 25/03/2013. 

PEDIDO DE PROVIDÊNCIA N° 042/13 DO VEREADOR NERCIO – que seja 
providenciada a colocação de placa com indicação de capacidade máxima nas pontes do 
Cerro dos Abreus, Varzinha, Fim da Linha e Zona dos Pachecos. APROVADO 
01/04/2013. 

PEDIDO DE PROVIDÊNCIA N° 044/13 DO VEREADOR NERCIO - que seja 
providenciado patrolamento entrando em frente à residência do Sr. Artur, subindo o Cerro 
dos Abreus, indo até o Armazém de Nazio. APROVADO 08/04/2013. 

PEDIDO DE PROVIDÊNCIA N° 052/13 DO VEREADOR NERCIO – que seja 
providenciada a instalação de câmaras de monitoramento na Escola Municipal D. Pedro 
II. APROVADO 22/04/2013.  

PEDIDO DE PROVIDÊNCIA Nº 055/13 DO VEREADOR NERCIO – que seja estudada a 
possibilidade de colocação de zeladores nas escolas Municipais, em especial nas que 
possuem maior quantidade de alunos: Escola Marechal Deodoro da Fonseca, Escola 
Egídio Vieira da Silva e Escola D. Pedro II. Justificativa: Um Zelador seria ideal e 
necessário para limpeza, conservação e a boa ordem da área escolar, bem como 
comprovadamente diminuiria o vandalismo, evitaria a violência e a depredação no 
ambiente colegial. APROVADO 29/04/2013. 

PEDIDO DE PROVIDÊNCIA Nº 056/13 DO VEREADOR NERCIO – que seja 
providenciada a construção de bueiro em frente à casa do Sr. Moso. APROVADO 
29/04/2013. 

PEDIDO DE PROVIDÊNCIA Nº 066/13 DO VEREADOR NERCIO – que seja 
providenciada a pintura de faixa que determine espaço individual que pode ser utilizado 
por automóvel nos estacionamentos oblíquos localizados em frente ao Posto de Saúde. 
Justificativa: O referido estacionamento é uma obra excelente que o Município 
necessitava há muito tempo. Elogio o Executivo pela realização desta obra que tem sido 
de tão grande proveito. Contudo, percebo que, algumas vezes, o espaço não é 
aproveitado de forma adequada, pois se houvesse as faixas delimitando espaço, 
poderiam caber mais automóveis nos estacionamentos. Com esta medida, desejo 
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somente que a comunidade tenha o maior espaço e qualidade possível para estacionar 
seus automóveis quando vêm à cidade, sobretudo, àqueles que necessitam utilizar o 
Posto de Saúde. APROVADO 03/06/2013. 

PEDIDO DE PROVIDÊNCIA Nº 067/13 DO VEREADOR NERCIO – que seja 
providenciado patrolamento na Invernada dos Abreus, entrando após à propriedade do Sr. 
Baiano, chegando à residência do Sr. Lauro, indo até a Chácara do Sr. Abrelino. 
retornando, indo até a residência do Sr. Zé do Brejo, voltando pelo acesso que leva à 
residência do Sr. Doia. APROVADO 03/06/2013. 

PEDIDO DE PROVIDÊNCIA Nº 070/13 DO VEREADOR NERCIO – que seja 
providenciado patrolamento passando pela residência do Sr. Lebrão, Sr.b  Pompilho, 
saindo na residência do Sr. Altair na Estrada do Fumo, retornando, saindo na residência 
do Sr. Olmiro Govoni, passando pela residência do Sr. Miguel, com construção de um 
bueiro nas proximidades da residência deste. APROVADO 10/06/2013. 

PEDIDO DE PROVIDÊNCIA Nº 071/13 DO VEREADOR NERCIO – que sejam 
providenciados patrolamento e encascalhamento, partindo do Boteco do Alemão saindo 
na Estrada do Fumo, próximo ao galpão do Sr. José Mioli. APROVADO 10/06/2013. 

PEDIDO DE PROVIDÊNCIA Nº 091/13 DO VEREADOR NERCIO – que sejam 
providenciados patrolamento, encascalhamento e roçada na Estrada do Fumo, partindo 
do Clube de Mães da Linha Nova até o Bar do Gordo, solicito que as roçadas sejam feitas 
principalmente nas curvas que se encontra no referido trajeto, próximo a residência do Sr. 
Enio Trapp. APROVADO 19/08/2013. 

PEDIDO DE PROVIDENCIA Nº 093/13 DO VEREADOR NERCIO – que seja 
providenciada a instalação de câmera de monitoramento em todas as Escolas Municipais, 
internas e externas, como forma de sistema de segurança para os alunos, funcionários e 
professores, com URGÊNCIA. APROVADO 26/08/2013. 

INDICAÇÃO Nº 068/13 DO VEREADOR NERCIO – que seja criado o Mapa das 
Estradas do Município, com as vias principais e secundárias, denominação e extensão. 
APROVADO 23/09/2013. 

PEDIDO DE PROVIDÊNCIA Nº 099/13 DO VEREADOR NERCIO – que seja 
providenciada a reforma ou construção da ponte que faz divisa entres os Municípios de 
Barão do Triunfo e São Jerônimo, na Invernada dos Abreu, Arroio dos Cachorros, com 
entrada e saída para o Distrito de Palmeira, por conta de nossa Prefeitura Municipal ou 
em parceria com a Prefeitura de São Jerônimo. Justificativa: Conversando com o 
Vereador Amaro, de São Jerônimo, este lhe comentou que colocará hoje uma proposição 
sobre a reforma desta ponte, sugerindo que fosse aqui também solicitada para que as 
duas Prefeituras se mobilizem nesse sentido. A mesma oferece grande risco de queda de 
veículos, em especial de caminhões de carga, já que a sustentabilidade encontra-se com 
grande precariedade. APROVADO 23/09/2013. 

PEDIDO DE PROVIDÊNCIA Nº 100/13 DO VEREADOR NERCIO – que seja 
providenciada a construção de estacionamento oblíquo, dando continuidade ao 
estacionamento já existente em frente ao escritório da CORSAN e ao antigo Hotel 
Baronense, partindo do prédio da Secretária da Agricultura seguindo-se até a esquina em 
frente ao Posto de Combustível Mega Petro. APROVADO 23/09/2013. 

PEDIDO DE INFORMAÇÃO Nº 036/13 DO VEREADOR NERCIO – que informe com 
relação ao Programa Minha Casa Minha Vida (PMCMV) através do Programa Nacional de 
Habitação Rural (PNHR) o que segue: 1. Quais as famílias que estão escritas; 2.Quais as 
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famílias que estão na lista de reserva; e 3. Qual foi o critério utilizado para escolha dessas 
famílias. APROVADO 30/09/2013. 

PEDIDO DE PROVIDÊNCIA Nº 107/13 DO VEREADOR NERCIO – que seja 
providenciado patrolamento no travessão que liga a Linha Amália, entrando próxima a 
residência do Senhor Aires Marcuci, saindo na Linha Dona Francisca, próximo à 
residência do Senhor Hélio Pagini. APROVADO 14/10/2013. 

PEDIDO DE PROVIDÊNCIA Nº 108/13 DO VEREADOR NERCIO – que seja 
providenciado patrolamento iniciado próximo à residência do Senhor João do Toco, na 
localidade do Passo Grande, passando pela propriedade do falecido Amaro Pedroso, indo 
até a residência do Sr. Diô com recuperação de um bueiro, seguindo até a residência do 
Senhor Romildo, na localidade da Invernada dos Abreus, com melhorias nas entradas das 
residências do referido trajeto. APROVADO 14/10/2013. 

INDICAÇÃO Nº 077/13 DO VEREADOR NERCIO – que por meio da Secretaria de 
Assistência Social, que seja estudada a possibilidade de realizar cursos 
profissionalizantes em localidades do interior do Município. APROVADO 11/11/2013. 
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INDICAÇÃO N° 013/13 DO VEREADOR OSMAR – que sejam providenciadas as 
seguintes melhoras no ESF Alceu Wamosi, localizado na Zona dos Pachecos: Construção 
de mais um sanitário no prédio, para os usuários, a fim de que haja a divisão entre 
banheiro masculino e feminino; - adaptação dos sanitários para deficientes físicos, com 
instalação de barras de apoio;- Colocação de mais iluminação no local; - solicito ainda 
que sejam feitas as adaptações necessárias para a melhoria do acesso dos cadeirantes 
ao interior do prédio, sendo feita ampliação da rampa existente atualmente. APROVADO 
04/03/2013. 

PEDIDO DE PROVIDENCIA Nº 074/13 DO VEREADOR OSMAR – que seja 
providenciado auxílio de difícil acesso aos servidores do ESF, localizado na Zona dos 
Pachecos, que trabalham no referido Posto e nas microáreas pelos seus Agentes de 
Saúde. APROVADO 24/06/2013. 

PEDIDO DE PROVIDENCIA N° 127/13 DO VEREADOR OSMAR - que seja 
providenciada a construção de um bueiro próximo à residência da Sra. Berenice Silveira 
dos Passos, junto a um lajeado existente neste trajeto, com aterro, incluindo restauração 
de todo o trecho, em especial, da Água Fria até a residência da senhora mencionada. 
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Justificativa: Faço a referida solicitação para que esta família possa retirar sua produção 
agrícola, sobretudo, de fumo. APROVADO 25/11/2013. 

PEDIDO DE PROVIDÊNCIA N° 128/13 DO VEREADOR OSMAR - que seja 
providenciada a restauração da estrada que parte da residência do Sr. Adão Valter, até as 
proximidades da residência da Sra. Nena, indo até a propriedade do Sr. Delmar Pinto, 
passando pela casa do Sr. Juquinha, com alargamento e encascalhamento do trecho 
citado. APROVADO 25/11/2013. 
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INDICAÇÃO N° 002/13 DO VEREADOR RODRIGO – que seja providenciada a 
construção de guarita para Brigada Militar na Praça Central. APROVADO 04/02/2013. 

PEDIDO DE PROVIDÊNCIA N° 008/13 DO VEREADOR RODRIGO – que seja 
providenciada a colocação de canos de esgoto nas laterais da via do trecho não 
pavimentado da Av. Tassinari Cesare. APROVADO 04/02/2013. 

PEDIDO DE INFORMAÇÃO N° 002/13 DO VEREADOR RODRIGO – que informe à Casa 
Legislativa: - A localização da plaina agrícola da Secretaria da Agricultura nos últimos 3 
(três) meses; - se a referida ferramenta está com alguém; - caso esteja sendo utilizada 
por algum munícipe, que informe se está sendo cobrada hora de serviço. APROVADO 
04/02/2013. 

PEDIDO DE PROVIDÊNCIA N° 010/13 DO VEREADOR RODRIGO - que seja 
providenciada a colocação de extintores, lâmpadas de emergência e placas de saída no 
ginásio de esportes. APROVADO 13/02/2013. 

PEDIDO DE PROVIDÊNCIA N° 011/13 DO VEREADOR RODRIGO - que seja 
providenciada a manutenção da iluminação pública no perímetro urbano do Município. 
APROVADO 13/02/2013. 
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PEDIDO DE PROVIDÊNCIA N° 018/13 DO VEREADOR RODRIGO – que seja 
providenciada a colocação de cercas nas laterais e muro na frente e nos fundos do 
Cemitério Municipal da Sede. APROVADO 18/02/2013.                  

PEDIDO DE PROVIDÊNCIA N° 019/13 DO VEREADOR RODRIGO – que seja 
providenciada a troca das folhas de zinco furadas do Ginásio de Esportes. APROVADO 
18/02/2013.                  

PEDIDO DE INFORMAÇÃO N° 006/13 DO VEREADOR RODRIGO – que informe à Casa 
Legislativa: Quem é o responsável do Executivo Municipal pela liberação de licenças para 
realização de eventos, bailes e festas em geral no Município. Justificativa: O presente 
pedido se dá pelo fato de ter havido casos de não fornecimento da referida licença. 
APROVADO 18/02/2013.                  

PEDIDO DE PROVIDÊNCIA N° 023/13 DO VEREADOR RODRIGO – que seja 
providenciada a colocação de placas com nomes de ruas nas esquinas do centro do 
Município. APROVADO 25/02/2013. 

PEDIDO DE PROVIDÊNCIA N° 024/13 DO VEREADOR RODRIGO – que sejam 
disponibilizados aos munícipes galões para colocar lixo. APROVADO 25/02/2013. 

PEDIDO DE PROVIDÊNCIA N° 028/13 DO VEREADOR RODRIGO – que seja 
providenciada a colocação de uma caçambada de areia em frente ao cemitério da Sede. 
APROVADO 25/02/2013. 

INDICAÇÃO N° 012/13 DO VEREADOR RODRIGO – que seja estudada a possibilidade 
de construção de um prédio junto à Prefeitura para o funcionamento de um centro-
administrativo. Justificativa: O Município vem há anos despendendo gastos significativos 
com a locação de prédios devido a não ter um local próprio que comporte todos os 
serviços prestados pelo Executivo. O Município urge por uma estrutura que comporte a 
demanda de nossa população. Julgo que a construção de um centro-administrativo seria 
de grande valia, haja vista a organização e economia que ocasionaria ao Município. As 
secretarias poderiam ficar todas em um único prédio, ocorrendo a centralização dos 
serviços o que facilitaria e agilizaria o atendimento ao contribuinte, aumentando o tempo 
da cidadão, podendo além de ser atendido no setor público, ter tempo para realizar outras 
atividades quando vem à cidade. APROVADO 04/03/2013. 

PEDIDO DE INFORMAÇÃO N° 007/13 DO VEREADOR RODRIGO – que informe à Casa 
Legislativa: - Quantos prédios estão locados no momento pela Prefeitura; - valor 
individual, por locação; - quais as atividades públicas ou de moradia de cada prédio; - 
cópia dos contratos da Prefeitura com os devidos proprietários. APROVADO 04/03/2013.  

PEDIDO DE INFORMAÇÃO N° 008/13 DO VEREADOR RODRIGO – que informe à Casa 
Legislativa: - A carga horária da Assistente Social Sonia Maria da Silva Lehmen; - relação 
de diárias e horas-extras, se porventura houver, realizadas pela referida servidora no 
período de novembro de 2012 a fevereiro de 2013, sendo anexadas planilha de diárias e 
folha-ponto referentes aos respectivos meses; - solicito, ademais, em caso ter havido 
horas-extras no período solicitado, a justificativa para a realização destas. APROVADO 
04/03/2013.  

INDICAÇÃO N° 016/13 DO VEREADOR RODRIGO – que seja providenciada a 
construção de guarita de parada de ônibus na Invernada dos Abreus, no cruzamento 
próximo à residência do Sr.Jorge, em frente ao cemitério. Justificativa: Enfatizo a 
necessidade da execução desta obra em vista da falta de abrigo para a espera de 
transporte no local, tanto para alunos, como para demais cidadãos que ficam totalmente 
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desprotegidos em dias de chuva e frio. Friso que este local possui tanto itinerário de 
Kombi lotação, como de transporte escolar. APROVADO 11/03/2013. 

INDICAÇÃO N° 017/13 DO VEREADOR RODRIGO – que seja estudada a possibilidade 
de criação de uniforme para os alunos da rede municipal. APROVADO 11/03/2013. 

INDICAÇÃO N° 020/13 DO VEREADOR RODRIGO - que seja providenciada a 
construção de mais sanitários na Escola Municipal de Ensino Fundamental D. Pedro II. 
APROVADO 25/03/2013. 

PEDIDO DE PROVIDÊNCIA N° 036/13 DO VEREADOR RODRIGO - que seja 
providenciada a pintura de proibição de estacionamento, em cor amarela, do meio-fio da 
Rua Prefeito Airton José Prates Ramos, desde a esquina da residência do Sr. Adroaldo 
até a esquina da residência do Professor Ilo. APROVADO 25/03/2013. 

PEDIDO DE PROVIDÊNCIA N° 043/13 DO VEREADOR RODRIGO – que seja 
providenciada a colocação de uma lixeira de lata próximo à residência do Sr. Elpídio 
Moreira. APROVADO 01/04/2013. 

INDICAÇÃO N° 026/13 DO VEREADOR RODRIGO - que seja construído um refeitório na 
Escola Municipal de Ensino Fundamental D. Pedro II.  Justificativa: Atualmente, os 
alunos têm comido em lugares inapropriados. Temos no Município uma nutricionista 
profissional, que prepara cardápios essencialmente nutritivos e de notável qualidade, 
todavia, de que adianta ter uma boa alimentação se a estrutura, muitas vezes, não 
oferece um local adequado para os alunos realizarem suas refeições dignamente. 
Enfatizo que, para um bom rendimento escolar, é de suma necessidade a junção entre a 
qualidade do ensino e a boa e digna alimentação dos estudantes. APROVADO 
08/04/2013. 

PEDIDO DE PROVIDÊNCIA N° 046/13 DO VEREADOR RODRIGO – que seja 
providenciada a colocação de canos de esgoto nas laterais da Rua Pastor Jovelino 
Antônio da Silva. APROVADO 08/04/2013. 

INDICAÇÃO N° 028/13 DO VEREADOR RODRIGO - que seja criado o Programa Auxílio 
Transporte a equipes ou grupos que desenvolvem atividades esportivas, educacionais, 
sociais e culturais, em competições ou em representação do Município. Para tanto, segue 
em anexo Minuta de Projeto de Lei, como forma de sugestão. APROVADO 15/04/2013. 

PEDIDO DE PROVIDÊNCIA N° 048/13 DO VEREADOR RODRIGO - que seja 
providenciado roçadas na beira da estrada, rente à tela da Escola Municipal Antônio 
Guedes Brandão, localizada na Linha Francisca, com urgência. Justificativa: A Linha 
Francisca é uma das principais vias de acesso a Barão do Triunfo. A falta de visibilidade 
que o brejo ali existente provoca poderá causar graves acidentes no percurso de entrada 
ou saída dos alunos, trazendo grande preocupação, em especial por haver nesse colégio a 
Pré-escola. APROVADO 15/04/2013. 

PEDIDO DE PROVIDÊNCIA N° 050/13 DO VEREADOR RODRIGO – que seja 
providenciado restauração com abertura, encascalhamento e limpeza de bueiros na Rua 
Bento Gonçalves, localizada no centro de nosso Município. Justificativa: Faço a presente 
solicitação a pedido dos moradores, em especial do Motorista de Ambulância Carlinhos, 
visto que referida rua está em situação precária. APROVADO 22/04/2013. 

PEDIDO DE PROVIDÊNCIA N° 051/13 DO VEREADOR RODRIGO – que seja 
providenciado restauração com abertura, encascalhamento e limpeza de bueiros na Rua 
Nestor Briddi, localizada no centro de nosso Município. Justificativa: Faço a presente visto 
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que a referida rua está em péssima situação de trânsito, não oferecendo condições de 
passagem de mais de um veículo no trajeto em frente a residência da Professora Claide. 
APROVADO 22/04/2013. 

PEDIDO DE INFORMAÇÃO N° 011/13 DO VEREADOR RODRIGO – que informe os 
motivos pelos quais a Psicóloga da Prefeitura não recebe adicional de insalubridade. 
Justificativa: É notório o contato que a referida profissional tem com pacientes 
psiquiátrico, que muitas vezes se encontram agressivos, com porte de armas, que podem 
usar até mesmo contra a Psicóloga, no momento em que está prestando atendimento a 
paciente em crise. APROVADO 22/04/2013. 

INDICAÇÃO Nº 035/13 DO VEREADOR RODRIGO – que por meio da Corsan, estude a 
viabilidade técnica de possibilitar a chegada de água da companhia às residências situadas 
na Rua Ten. Cel. Juca Tavares, no trecho do cerro que vai para a antena telefônica. 
Justificativa: Há muitos moradores no trecho citado que necessitam de água tratada, 
todavia, por motivos técnicos, até o momento, não houve essa disponibilização. Destaco 
que há um comércio nessa localidade, contudo, há inexistência do recebimento de água 
tratada, o que é uma questão essencial à vida do ser humano. APROVADO 29/04/2013. 

PEDIDO DE INFORMAÇÃO Nº 013/13 DO VEREADOR RODRIGO – que informe ao 
Legislativo Municipal: O motivo pelo qual o Executivo ainda não realizou a revisão geral 
anual, prevista em Lei Municipal 052/2012, que prevê a data base para 1° de março. Cito 
também a Lei magma, a Constituição Federal, que prevê igualmente a obrigatoriedade de 
Revisão Geral Anual no Art. 37, Inciso X, conforme Emenda Constitucional nº 19, de 04 
junho de 1998. Além da revisão solicito ainda o ressarcimento retroativo dos meses 
referentes a março e abril deste ano. Justificativa: Os funcionários estão sofrendo em 
vista da falta de cumprimento da Lei Revisão Geral Anual obrigatória, perdendo dinheiro 
em vista do aumento da inflação a cada dia, havendo aumento financeiro nos mais 
variados setores e não havendo equiparação e cumprimento das leis por parte do 
Executivo. Lamento fazer tal comentário, mas por vezes tenho a impressão que a 
Constituição Federal e Lei Orgânica tenham sido amassadas e postas no lixo em nosso 
Município. Afinal, onde moramos que ainda se tolera situações desta ordem, será que 
estamos tão atrasados que moramos em uma terra sem leis? Sinto-me estar no tempo 
Império, quando havia um decreto e os subalternos deviam obedecer sem questionar. 
Contudo, parece-me haver dinheiro nos cofres públicos, haja vista alguns fatos ocorridos 
recentemente. Somos cidadãos trabalhadores e merecemos respeito, e acima de tudo 
exigimos o cumprimento da Lei. Defenderei minha classe trabalhadora e batalhadora até 
o fim. Enfatizo que sou favorável à conciliação e ao entendimento, porém isso parece não 
estar ocorrendo até o momento. Como fiscalizador do Executivo tenho o dever, se preciso 
for, de buscar órgãos superiores a fim de que ocorra o cumprimento da lei e a dignidade 
dos funcionários públicos baronenses. Caso o Executivo, ainda assim, ignorar o 
cumprimento da lei, irei até o fim, tomando medidas legais mais drásticas se preciso for. 
Contudo, se houver entendimento, e, sobretudo, o cumprimento da lei, agradecerei 
imensamente a cooperação do Executivo Municipal. APROVADO 13/05/2013. 

PEDIDO DE INFORMAÇÃO Nº 014/13 DO VEREADOR RODRIGO – que  informe ao 
Legislativo Municipal: - Como está sendo feita a distribuição da merenda escolar nas 
escolas municipais; - Relação de produtos alimentícios, com respectivas quantidades, que 
foram distribuídos neste ano, no mês de abril de 2013; - Relação de produtos alimentícios, 
com respectivas quantidades, que foram distribuídos no mês de novembro de 2012; - 
Data de validade dos produtos industrializados que foram distribuídos no mês de abril de 
2013, anexando documento que comprove informações; - Parecer técnico da Nutricionista 
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do Município acerca da qualidade dos produtos antes de saírem para as entregas nas 
escolas e parecer técnico sobre a qualidade da merenda escolar que está sendo 
distribuída nos colégios. Justificativa: Faço este pedido em vista de reclamações de 
alguns alunos, que comentaram que a quantia de merenda distribuída neste ano está 
sendo inferior a do ano passado e de menor qualidade. APROVADO 13/05/2013. 

PEDIDO DE PROVIDÊNCIA Nº 068/13 DO VEREADOR RODRIGO – que seja 
providenciada a reforma da ponte localizada nas proximidades da Escola Municipal 
Antônio Guedes Brandão, na Linha Francisca. APROVADO 03/06/2013. 

PEDIDO DE INFORMAÇÃO Nº 016/13 DO VEREADOR RODRIGO – por meio da 
Secretaria da Assistência Social, que informe ao Legislativo Municipal: - Em que situação 
se encontra o Programa Minha Casa, Minha Vida- PMCM, em relação a prazos de 
documentação; - Prazo máximo para o início e término das casas populares; - local 
destinado à construção das casas e situação de urbanização da área escolhida por parte 
do Executivo; - caso haja algum problema em relação ao trâmite de documentos ou outros 
fatores que, porventura, estejam impedindo a execução das obras e distribuição das 
residências aos beneficiários, solicito que seja informada qual medida está sendo tomada 
pela Prefeitura para resolver o problema. Justificativa: Este projeto foi aprovado pelos 
vereadores visando o benefício do povo, porém a comunidade aguarda até hoje a 
realização do sonho de ter sua casa própria. Apesar disso, parece-me que a maioria da 
população está alheia ao que está acontecendo para a não realização ou movimento 
notável em relação à construção das casas. Destaco que a transparência no setor público 
é uma obrigatoriedade, e não tenho conhecimento de que esta esteja ocorrendo. Faço 
este pedido em vista de os beneficiários ansiarem em saber o porquê da demora da 
execução desta obra. APROVADO 03/06/2013. 

REQUERIMENTO Nº 001/13 DO VEREADOR RODRIGO - requeiro, nos termos do art. 
108, § 1º, depois de ouvido o Plenário, o acréscimo de transcrição integral em ata, desde 
o momento em que foi colocado em discussão pela Presidenta o Projeto de Lei 027/2013, 
até a sua aprovação. Acréscimo este referente à ata anterior 018/13, relativo à sessão 
ordinária do dia 03 de junho de 2013. APROVADO 10/06/2013. 

PEDIDO DE INFORMAÇÃO Nº 018/13 DO VEREADOR RODRIGO – que envie ao 
Legislativo Municipal o que segue: - Quanto foi gasto na reforma da patrola Modelo HWB 
165S, 1979, reformada em maio do ano de 2012; - Quantas horas foram trabalhadas com 
esta máquina até a presente data, sendo enviado em anexo planilha de serviço com horas 
trabalhadas e quais serviços foram prestados desde a data em que foi reformada e posta 
para trabalhar em 2012; - Considerando que a referida máquina encontra-se em 
manutenção, que envie estimativa do valor que será gasto com esta. APROVADO 
17/06/2013. 

INDICAÇÃO Nº 045/13 DO VEREADOR RODRIGO – que revogue o Decreto nº 006/2013 
de redução diárias e retome o pagamento normal de todas as diárias dos funcionários do 
Município, conforme é direito dos mesmos, de acordo com o Art. 48, do Regime Jurídico 
Único dos Servidores Municipais de Barão do Triunfo/RS. Segue em anexo o referido 
decreto. APROVADO 24/06/2013. 

PEDIDO DE PROVIDENCIA Nº 075/13 DO VEREADOR RODRIGO – que seja 
providenciada a reforma da ponte entre a residência do Sr. Valdemar Marques e 
Associação dos Marques. APROVADO 24/06/2013. 
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PEDIDO DE INFORMAÇÃO Nº 019/13 DO VEREADOR RODRIGO – que envie ao 
Legislativo Municipal o que segue: Relação de diárias dos funcionários, Cargos de 
confiança, Prefeito e Vice-Prefeito, sendo enviando em anexo as respectivas justificativas 
destas, desde o dia 02 de janeiro de 2013 até a presente data. APROVADO 24/06/2013. 

PEDIDO DE PROVIDÊNCIA Nº 077/13 DO VEREADOR RODRIGO – que seja 
providenciado abertura de estrada, nas terras do Alemão Donini, com construção de um 
bueiro no trecho onde está se formando uma nova pista de velocross. Justificativa: As 
casas populares do Programa Minha Casa, Minha Vida, ocuparão parte da pista de 
velocrros atual, por este motivo peço a abertura da estrada para nova pista. APROVADO 
01/07/2013. 

PEDIDO DE INFORMAÇÃO Nº 020/13 DO VEREADOR RODRIGO – que informe ao 
Legislativo Municipal o que segue: - Quantas horas tem que ser cumpridas pelos médicos 
no ESF, semanalmente; - Qual o motivo de o ESF ter ficado sem médicos nos meses de 
maio e junho; - Para que data está previsto o retorno do atendimento médico. 
APROVADO 01/07/2013. 

PEDIDO DE INFORMAÇÃO Nº 021/13 DO VEREADOR RODRIGO – que informe ao 
Legislativo Municipal se a pesquisa realizada na cidade, no dia 24 de junho de 2013, 
sobre a Administração do Município foi feita pelo Executivo Municipal. APROVADO 
01/07/2013. 

PEDIDO DE PROVIDÊNCIA Nº 080/13 DO VEREADOR RODRIGO – que seja 
providenciada a colocação de uma tampa na boca de lobo situada em frente à Escola 
Municipal D. Pedro II, na Estrada da Produção. Justificativa: Devido os alunos 
embarcarem no transporte escolar bem onde fica a respectiva boca de lobo, esta 
encontrando-se sem tampa torna-se uma espécie de buraco aberto, o que pode ocasionar 
algum acidente. APROVADO 08/07/2013. 

PEDIDO DE INFORMAÇÃO Nº 022/13 DO VEREADOR RODRIGO – que informe: A 
quilometragem de todos os veículos escolares terceirizados, com os respectivos trajetos 
realizados. Justificativa: Faço este pedido de informação a fim de averiguar a 
quilometragem paga aos terceirizados, para verificar se a quilometragem está sendo paga 
às respectivas empresas e se estas realmente estão rodando esta quilometragem. 
APROVADO 08/07/2013. 

INDICAÇÃO Nº 052/13 DO VEREADOR RODRIGO – que seja providenciada a 
construção de uma guarita de parada de ônibus no Passo Grande, na entrada da 
propriedade da Sra. Laurita. Justificativa: É de grande necessidade, em especial para os 
alunos que aguardam ali o transporte escolar. APROVADO 05/08/2013. 

PEDIDO DE INFORMAÇÃO Nº 025/13 DO VEREADOR RODRIGO – que envie ao 
Legislativo Municipal planilhas referente à retroescavadeira JCB, 4X4, gabinada, que 
trabalha na Secretaria de Obras, contendo serviços realizado, com o nome do Operador 
que efetuou o trabalho, bem como a contagem do horímetro trabalhado, e o horímetro de 
deslocamento de um serviço para o outro, se houver controle desta forma. Justificativa: 
Faço o presente pedido por ter recebido várias reclamações da máquina citada, que está 
ela constantemente na oficina e, quando não está, fica parada no pátio da Prefeitura ou 
passeando na estrada, em vez de estar em prática fazendo os tantos serviços que 
existem em nosso Município. Preocupa-me muito caso sejam verdadeiras estas 
reclamações, por muitos motivos, em especial por ser vereador e também por ser 
Operador de Máquinas da Prefeitura, fato que mancharia a imagem da Classe dos 
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Operadores de Máquinas. Caso exista realmente essa irregularidade, teremos que tomar 
as devidas providências junto ao Executivo Municipal. APROVADO 05/08/2013. 

PEDIDO DE INFORMAÇÃO Nº 026/13 DO VEREADOR RODRIGO – que a Secretaria de 
Educação informe quem é o responsável pelos alunos que são transportados até a Escola 
Estadual José Joaquim de Andrade, em especial na saída do horário escolar. 
Justificativa: Notou-se que em certo dia, faltando dez minutos para as seis horas da 
tarde, haviam alunos ainda aguardando o vinda do transporte escolar. APROVADO 
05/08/2013. 

INDICAÇÃO Nº 055/13 DO VEREADOR RODRIGO – que seja concedido à população 
baronense, sinal de internet gratuita no perímetro urbano de Barão do Triunfo, a munícipe 
residente em Barão do Triunfo, cadastrando-se na Prefeitura para essa finalidade, sem ter 
débito junto aos cofres do Município, assinando um Termo de Adesão e de 
Responsabilidade. APROVADO 12/08/2013. 

PEDIDO DE INFORMAÇÃO Nº 027/13 DO VEREADOR RODRIGO – que informe a esta 
Casa Legislativa o valor que somou em dinheiro o Leilão realizado dia 06 de agosto de 
2013 e em que será investida essa verba. Justificativa: Faço este Pedido de Informação 
por motivos óbvios, por se tratar de itens que eram parte integrante do patrimônio 
Municipal, motivo pelo qual, no meu ponto de vista, teria de ser investido em bens para o 
patrimônio público de nosso Município. APROVADO 12/08/2013. 

PEDIDO DE INFORMAÇÃO Nº 028/13 DO VEREADOR RODRIGO – que informe a esta 
Casa: - O valor que custou a pesquisa de opinião pública realizada dias 24 e 25 de junho 
em nosso Município; - Quais as perguntas que foram feitas aos nossos munícipes da 
mesma forma que foram perguntadas na hora da pesquisa. Justificativa: Faço esse 
pedido porque várias pessoas me questionaram quem estaria pagando a referida 
pesquisa e também porque uma das perguntas teria sido: “em quem você votaria para 
Prefeito em 2016?” Se houve realmente essa pergunta, deveria ter sido enviada a esta 
Casa a devida resposta. APROVADO 12/08/2013. 

INDICAÇÃO Nº 057/13 DO VEREADOR RODRIGO – que providencie o mais breve 
possível o cadastramento do Município de Barão do Triunfo para que seja beneficiado 
com a construção de um Centro de Referência de Assistência Social (CRAS) no valor de 
R$350.000,00, conforme Resolução nº 010, de 06 de junho de 2013, do Ministério do 
Desenvolvimento Social e Combate à Fome ( MDS). As inscrições foram abertas em 
10/07/2013, porém não consta Barão do Triunfo como inscrito. Justificativa: Entende o 
Vereador que não podemos perder essa verba, onde o Município entrará com apenas 1% 
(um por cento) de contrapartida, por estar listado como “Pequeno Porte I”, e não 
necessitará aumentar o número de funcionários, já que neste porte são exigidos apenas 
02 Técnicos de nível Superior (01 Assistente Social e 01 Psicóloga) e 02 Técnicos de 
nível médio, que já existem no nosso CRAS. O local não seria empecilho, pois poderia ser 
construído na área recentemente urbanizada, que foi aprovada por todos os vereadores 
este ano. APROVADO 19/08/2013. 

PEDIDO DE PROVIDÊNCIA Nº 090/13 DO VEREADOR RODRIGO – que sejam 
providenciados patrolamento e encascalhamento na Linha Alfredo Silveira, desde a 
residência de Altemir Mück até a Associação Alfredo Silveira, com reforma da ponte que 
se encontra neste trajeto. APROVADO 19/08/2013. 

INDICAÇÃO Nº 060/13 DO VEREADOR RODRIGO – que seja providenciada a 
contratação de monitores em todas as Escolas Municipais, para vigiar o ambiente 
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escolar, desde à chegada  do transporte escolar,  trazendo assim maior segurança para 
os estudantes e professores. Com urgência. APROVADO 26/08/2013. 

INDICAÇÃO Nº 061/13 DO VEREADOR RODRIGO – que proceda ao cadastramento do 
Município de Barão do Triunfo no programa de EQUIPAGEM DE CONSELHOS 
TUTELARES, da Secretaria dos Direitos Humanos da Presidência da República, que 
destinará aos municípios, através de análise de critérios técnicos da própria Secretaria, 
um kit contendo: um automóvel, cinco computadores, uma impressora multifuncional, um 
refrigerador e um bebedouro,  
todos para uso exclusivo do Conselho Tutelar.  Justificativa: Sabe-se que a meta da 
Secretaria de Direitos Humanos é contemplar todos os municípios cadastrados até final 
de 2014, sendo imprescindível que o Poder Executivo e o Conselho Tutelar local, 
agilizem o preenchimento das informações  
necessárias, nos endereços eletrônicos http://sig.sdh.gov.br (Poder Executivo) e 
http://sipia2.sdh.gov.br (Conselhos Tutelares). Destacamos a importância das atividades 
do Conselho Tutelar para  
garantir os direitos das crianças e adolescentes, e o recebimento destes  
equipamentos qualificarão ainda mais estes serviços. Além disso, possibilitará a 
integração das informações através do Sistema de Informações para Infâncía e 
Adolescência (Sipia Web), que é um instrumento de apoio a gestão municipal nesta área, 
qualificando a elaboração, a execução, o monitoramento e a avaliação de políticas 
públicas de direitos da criança e do adolescente em nível local. APROVADO 26/08/2013. 

PEDIDO DE INFORMAÇÃO Nº 033/13 DO VEREADOR RODRIGO – que informe a esta 
Casa Legislativa sobre o ESF: Quais atividades os funcionários do ESF estão cumprindo 
até o total funcionamento do ESF, e onde e quais os horário; E se a Prefeitura esta 
recebendo recurso para o ESF. Justificativa: Todos nos sabemos que o ESF estava sem 
Médicos, a Dentista voltou dia 08 do mês passado, mas o médico não. Foi votado por 
esta Casa e aprovado por unanimidade a contratação de um novo Médico, sabemos 
também que houve desinteresse do mesmo. Apesar de tudo isso, sabemos que aquela 
região não pode ficar sem Médico, pois, havendo Médico no ESF, desafoga o Posto de 
Saúde do Centro do Município. Preocupo-me, porque estes gastos com pessoal, 
enquanto esta fechado o ESF, é o nosso povo que está pagando. APROVADO 
16/09/2013. 

PEDIDO DE INFORMAÇÃO Nº 034/13 DO VEREADOR RODRIGO – que informe a esta 
Casa Legislativa o que segue: - Quais as medidas que estão sendo tomadas sobre o 
recolhimento de lixo no centro e no interior de nosso Município com a empresa que faz 
esse trabalho; Se esta sendo descontado os dias que não está havendo coleta no Centro 
Urbano; Se esta sendo descontado todos os dias do quadro rural e das escolas que a 
coleta não é feita pela empresa; Cópia do contrato e da licitação que foi feita pela 
Prefeitura com todos os participantes. Justificativa: Todos nós sabemos que em nosso 
Município tem muitas falhas quanto a prestação de serviço dessa empresa, pois no 
interior e nas escolas esta firma nunca recolheu o lixo e no centro da cidade várias vezes 
faltou este serviço ultimamente. A minha preocupação é informa-me se esta empresa esta 
arcando com suas responsabilidade, pois quem paga com essa irregularidade é nós 
todos, moradores de Barão do Triunfo. APROVADO 16/09/2013. 

PEDIDO DE INFORMAÇÃO Nº 040/13 DO VEREADOR RODRIGO – que informe os 
motivos pelos quais não foi pago até o presente momento o auxilio funeral aos familiares 
da falecida Marli Correa Machado. Justificativa: Faço este pedido em nome dos 
familiares, haja vista que o falecimento foi dia 31 de agosto de 2013, e até a presente data 

http://sig.sdh.gov.br/
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não receberam resposta do protocolo feito na Prefeitura pelos familiares. APROVADO 
21/10/2013. 

PEDIDO DE INFORMAÇÃO Nº 041/13 DO VEREADOR RODRIGO – que informe a esta 
Casa legislativa qual a ajuda financeira fornecida ao funeral do menino Leonardo 
Azambuja da Silva, que passou mal na escola e logo após entrou em óbito. Justificativa: 
Faço este pedido porque a família do menino não tem condições de pagar o funeral. Logo 
após o acontecido, houve comentários na rua que a Prefeitura tinha pago todo o referido 
funeral, mas, pelo que se sabe, a realidade não é essa. APROVADO 21/10/2013. 

PEDIDO DE PROVIDÊNCIA Nº 115/13 DO VEREADOR RODRIGO – que seja 
providenciada a construção de calçadas nas ruas pavimentadas, de acordo com a Lei, 
com acesso a cadeirantes. Justificativa: Sabe-se que entre várias ruas pavimentadas, 
poucas têm calçadas de acordo com a Lei Municipal nº 026/2011. Nota-se que muitas 
vezes os pedestres costumam andar pelas ruas, pois não têm como andar pela calçada, 
devido à existência de brejo e entulhos. APROVADO 29/10/2013. 

PEDIDO DE INFORMAÇÃO Nº 044/13 DO VEREADOR RODRIGO – que informe a esta 
Casa Legislativa: - Se existe planta dos bueiros e pontes feitos com a Verba da Defesa 
Civil no Município; - Quem era o responsável por fiscalizar as obras; - Se há garantia 
relativa às obras dos respectivos bueiros e pontes; - Caso haja garantia, de quanto tempo 
é esta. Justificativa: Faço o referido pedido em vista de já ter caído um dos bueiros feitos 
na localidade da Serra do Herval, localizado próximo à residência do Sr. Vorma, próximo 
também à casa do Sr. Adão Valter.  Sabe-se que foi paga uma grande quantia à firma 
responsável para a realização dessas obras de pontes e bueiros e estes foram 
construídos há pouco tempo. Solicito que se houver algum tipo de garantia quanto a 
essas obras, que o Executivo Municipal tome as providências cabíveis, fazendo com que 
a firma reconstrua o bueiro que caiu. APROVADO 04/11/2013. 

INDICAÇÃO Nº 079/13 DO VEREADOR RODRIGO – que seja feito um estudo para que 
seja criada uma subprefeitura ao lado da Igreja Nossa Senhora Aparecida, na Serra do 
Herval, na antiga Escola Padre Manoel de Nóbrega. Justificativa: Todos sabem o custo 
da locomoção do centro da cidade até a localidade citada. Sabe-se também, que no local, 
há um prédio grande e cercado com tela que não está sendo utilizado e poderia ser 
utilizado. Sabemos que a Presidente Dilma tem o Programa PAC2, e já entregou uma 
retroescavadeira, entregará uma patrola e ainda uma caçamba, que poderiam ser 
destinadas àquela região. Com isso a localidade, de moradores que moram mais 
distantes da sede, poderiam ser atendidos com maior rapidez. APROVADO 11/11/2013. 

PEDIDO DE INFORMAÇÃO N° 047/13 DO VEREADOR RODRIGO - que informe à Casa 
Legislativa: - Se existe laudo de perícia sobre a morte do menino Leonardo Azambuja, se 
houver, que encaminhe a esta Casa. Justificativa: A população cobra uma resposta e até 
o momento não se sabe o real motivo da morte do referido menino. Exponho que foi dito à 
população que, em 30 dias, já teriam um laudo sobre a suposta substância ingerida que 
teria causado a fatalidade. APROVADO 18/11/2013. 

PEDIDO DE INFORMAÇÃO N° 050/13 DO VEREADOR RODRIGO - que envie à Casa 
Legislativa: - A lista de nomes e dias das pessoas que utilizaram o serviço de fisioterapia 
desde o início deste ano; - que informe qual a previsão de retorno do atendimento da 
fisioterapia. APROVADO 02/12/2013. 

PEDIDO DE PROVIDÊNCIA N° 133/13 DO VEREADOR RODRIGO - que seja 
providenciada a compra de um gerador de energia elétrica para o Posto de Saúde, que 
suporte toda as estruturas de prédios contidas no pátio. Justificativa: Faço este pedido 
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em vista de, há poucos dias, uma pessoa ter recebido atendimento, quando foi necessário 
fazer uma sutura. Contudo, para realizar tal procedimento, foi necessário que o motorista 
da ambulância iluminasse com uma lanterna para que o médico pudesse fazer os pontos. 
Exponho que todos são sabedores que na estação do verão as companhias de energia 
elétrica realizam desligamentos a fim suprir a demanda. Outro ponto a ser explanado 
seria a ocorrência de imprevistos como temporais que causam estragos na rede, 
ocasionando, por consequência, a falta de energia elétrica. APROVADO 02/12/2013. 
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PEDIDO DE PROVIDÊNCIA N° 015/13 DO VEREADOR TIAGO - que seja providenciada 
a colocação dos canos de esgoto que faltam nas laterais da Rua Nestor Bridd, sendo feito 
também o rebaixamento e alargamento da via, a fim de colocar as bocas de lobo nos 
lugares que forem necessários. Justificativa: Faço esse pedido em vista de ter ocorrido 
alagamentos na rua citada, mas precisamente próximo à residência do Sr. Paulo Roberto. 
Acrescento que há residências sem acesso devido à falta dos referidos canos e o esgoto 
encontra-se a céu aberto. APROVADO 18/02/2013. 

INDICAÇÃO N° 010/13 DO VEREADOR TIAGO – que seja estudada a possibilidade de 
criação de projeto para construção de estacionamento oblíquo na lateral da Praça Central, 
Rua Cônego José Wiest, e expansão do estacionamento localizado na Av. Tassinari 
Cesare. APROVADO 25/02/2013. 

INDICAÇÃO N° 011/13 DO VEREADOR TIAGO – que seja providenciada a construção 
de guarita de parada de ônibus no Cerro dos Abreus, na esquina do Armazém de Nazio. 
Justificativa: Nesta região há vários moradores que tomam ônibus e Kombi. Enfatizo a 
importância desta parada, sobretudo, em função das crianças que utilizam o transporte 
escolar. APROVADO 04/03/2013.  

INDICAÇÃO N° 015/13 DO VEREADOR TIAGO – que seja estudada a possibilidade de 
aquisição de terreno na divisa da Escola Municipal de Ensino Fundamental D. Pedro II. 
Justificativa: a escola citada possui atualmente um pátio com pequena área disponível, 
haja vista a construção recente de uma excelente quadra no local. A referida escola 
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necessita também de uma estrutura que disponha de maior espaço físico. Cabe 
manifestar que, com a compra do terreno em tese, o número de salas de aula existentes 
poderia ser ampliado, podendo assim suprir a demanda e proporcionar melhores 
acomodações aos alunos. APROVADO 11/03/2013. 

PEDIDO DE PROVIDÊNCIA N° 030/13 DO VEREADOR TIAGO – que seja providenciada 
a colocação de placas de velocidade máxima permitida na saída da Linha Brandão, 
sentido Faxinal, próximo à divisa do Município. Justificativa: É do conhecimento de todos 
que neste trecho há um grande tráfego. Esta solicitação tem como intuito proporcionar 
maior segurança a esta localidade. Outro fator a elencar é que próximo ao local em pauta 
existe a venda e produção de alimentos de agricultura familiar do Senhor Bolívar de 
Souza Julkoski, Vulgo Ica. APROVADO 11/03/2013. 

PEDIDO DE PROVIDÊNCIA N° 034/13 DO VEREADOR TIAGO – que sejam 
providenciados reabertura e encascalhamento da estrada que sai da Produção em frente 
à residência do Sr. Natalino Lanzarini, passando pela propriedade do Sr. Belmiro 
Bielavski, Sr. Cláudio Chiminski, Sr. Rufino Tavares. Justificativa: Neste trecho existe um 
proprietário que necessita retirar seu mato, todavia, há impossibilidade devido à situação 
em que a referida estrada se encontra atualmente. Em vista deste problema há também 
dificuldades no transporte de cargas de fumo.  APROVADO 18/03/2013. 

INDICAÇÃO N° 021/13 DO VEREADOR TIAGO - que seja providenciada a colocação de 
um a faixa de segurança em frente ao posto de saúde, pintada sobre pequena elevação 
no calçamento, com placa sinalizando o aclive. Justificativa: Enfatizo que a referida 
solicitação não é um quebra-molas, mas sim uma pequena elevação do calçamento sobre 
a faixa de pedestres a fim de dar melhor visibilidade a mesma. É de suma necessidade a 
segurança do trânsito no Município, sobretudo, em frente a um lugar como o posto de 
saúde, haja vista o grande fluxo de veículos nesta rua e necessidade constante de 
pedestres atravessarem a rua de forma segura. APROVADO 25/03/2013. 

PEDIDO DE PROVIDÊNCIA N° 038/13 DO VEREADOR TIAGO - que seja providenciado 
patrolamento da Estrada da Água Fria, entrando na Estrada da Produção, passando pela 
residência do Sr. Ricardo Machado, Sr. João Marcuci, indo até a Capela Santa Rita de 
Cássia. APROVADO 25/03/2013. 

INDICAÇÃO N° 025/13 DO VEREADOR TIAGO - que seja construído um palco na lateral 
da Praça Central em frente ao hotel, com grades de proteção ao redor. Justificativa: Nos 
dias de festas, desfiles e datas comemorativas, tem sido necessária a colocação de um 
caminhão ou montagem de uma estrutura para que as autoridades possam usar a palavra 
ou para que haja apresentações. Se fosse construído o referido palco, este seria de 
grande utilidade para o Poder Público e comunidade, não havendo despesas posteriores 
ou trabalho adicional de montagem em dias de uso. APROVADO 08/04/2013. 

PEDIDO DE PROVIDÊNCIA N° 049/13 DO VEREADOR TIAGO - que seja providenciado 
colocação de canos nas duas extremidades que dão acesso ao Travessão Linha 
Francisca - Linha Amália. Justificativa: Ambos os acessos estão em situação precária. A 
colocação dos referidos canos solucionaria o problema, facilitando a travessia pelo local. 
APROVADO 15/04/2013. 

PEDIDO DE PROVIDÊNCIA N° 053/13 DO VEREADOR TIAGO – que seja providenciada 
a restauração da calçada que faz divisa com o terreno de Ernane Bielavski, no trajeto 
localizado desde a Rua Tenente Coronel Juca Tavares até a Rua Nestor Briddi, centro do 
Município. APROVADO 22/04/2013. 
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PEDIDO DE PROVIDÊNCIA Nº 060/13 DO VEREADOR TIAGO - que seja providenciada 
a construção de bocas-de-lobo em frente à APAE e colocação de canos onde for 
necessário. APROVADO 13/05/2013. 

PEDIDO DE PROVIDÊNCIA Nº 062/13 DO VEREADOR TIAGO - que sejam 
providenciados roçadas e patrolamento na Estrada da Produção, da sede até o fim da 
linha. Justificativa: A Estrada da Produção é um local de grande tráfego, por este motivo 
é de imensa necessidade a manutenção desta. Apesar de o trecho solicitado ser extenso, 
é de muita utilização por nossos fumicultores, sobretudo, nesta época em que há 
seguidamente o deslocamento de caminhões de carga para realizar a venda do fumo. 
APROVADO 20/05/2013. 

PEDIDO DE PROVIDÊNCIA Nº 072/13 DO VEREADOR TIAGO – que sejam 
providenciados colocação de canos e abertura de uma esquina na Estrada da Produção 
no trecho que dá acesso ao Cerro dos Abreus, próximo à residência do Sr. Joel. 
APROVADO 10/06/2013. 

INDICAÇÃO Nº 046/13 DO VEREADOR TIAGO – que seja providenciada uma guarita 
para proteção ou algum outro tipo obra, na Rua Luiz Gonzaga Dalbem, próximo ao 
Churrasquinho, semelhante às paradas de ônibus de Porto Alegre, na calçada da Praça 
Central. Justificativa: Em dias de chuva, as pessoas não têm onde se abrigar, 
sobrecarregando, geralmente, a área coberta do Posto de Saúde e na hora da saída dos 
transportes, ao esperar, as pessoas acabam, por vezes, se molhando. APROVADO 
15/07/2013. 

INDICAÇÃO Nº 053/13 DO VEREADOR TIAGO – que seja providenciado roçadas na 
estrada Alfredo Silveira, desde a Escola Antônio Guedes Brandão até a Oficina do “Pouca 
Sombra”, bem como desde a propriedade de Altemir Mück até a sede da Associação 
Alfredo Silveira. APROVADO 05/08/2013. 

PEDIDO DE PROVIDÊNCIA Nº 086/13 DO VEREADOR TIAGO – que seja patrolamento, 
encascalhamento e roçadas na estrada do Mato da Justa, desde o Hélio Semensatto até 
a esquina próximo à Escola D. Pedro II. APROVADO 12/08/2013. 

PEDIDO DE PROVIDÊNCIA Nº 089/13 DO VEREADOR TIAGO – que sejam 
providenciados patrolamento e encascalhamento nos pontos mais necessários da estrada 
do Cerro dos Abreus, saindo da residência de Joel, passando pela Escola Princesa Dona 
Leopoldina, Armazém do Násio, até a esquina da residência de Paulo Olécio, no Passo 
Grande. APROVADO 19/08/2013. 

INDICAÇÃO Nº 059/13 DO VEREADOR TIAGO – que seja feito doação das telhas do 
pavilhão da Escola Rui Ramos, que está desativada, na localidade de Varzinha, para a 
Associação Comunitária Mato da Justa e para a Associação Comunitária da Linha Dona 
Amália, a serem utilizados nas sedes das referidas entidades, inclusive construção de 
pequeno pavilhão para colocação de equipamentos e ferramentas. Justificativa: Como o 
pavilhão está abandonado, o material está se deteriorando, podendo ser reaproveitados 
nas sedes das referidas Associações. APROVADO 26/08/2013. 

PEDIDO DE PROVIDÊNCIA Nº 101/13 DO VEREADOR TIAGO – que seja providenciado 
patrolamento na Estrada dos Morrinhos, partindo do Armazém do Senhor Dorli, passando 
pela Capela Menino Jesus de Praga, Usina Hidrelétrica até a divisa do Município com 
Arroio dos Ratos. APROVADO 30/09/2013. 

PEDIDO DE PROVIDENCIA N° 122/13 DO VEREADOR TIAGO - que seja providenciada 
a colocação de uma lixeira em frente à Associação Mato da Justa.  JUSTIFICATIVA: A 
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associação citada, nos finais de semana, é o principal ponto de lazer da comunidade, por 
conta disso, há lixo de embalagens de alimentos, entre outros, e não há onde colocar 
estes materiais que são descartados, o que acaba por ocasionar a colocação de lixo em 
locais indevidos. APROVADO 18/11/2013. 
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EM CONJUNTO  
 

 

PEDIDO DE INFORMAÇÃO N° 003/13 DA BANCADA DO PMDB - que informe à Casa 
Legislativa relatório da situação da contabilidade do Executivo Municipal de 2012 
referente aos seguintes aspectos: - Se caso houver, empenhos realizados e não pagos, 
do ano de 2012, pendentes até o dia 31/12/12; - Se porventura houver, memorandos 
referentes a 2012, pendentes, até o dia 31/12/12; - Se acaso existirem, demais despesas 
do ano de 2012 pendentes até 31/12/12. Se houver despesas que não tenham sido 
relatadas em empenho ou memorando em todos os setores do Executivo Municipal até a 
data de 31/12/12, solicito que enviem em anexo. APROVADO 04/02/2013. 

PEDIDO DE INFORMAÇÃO N° 004/13 DA BANCADA DO PMDB - que informe à Casa 
Legislativa: - Extrato das contas bancárias do Executivo Municipal do dia 31/12/12; - 
extrato bancário da conta do FAPS referente ao dia 31/12/12. - se porventura houver, que 
envie documentação acerca de pendências de pagamento junto ao FAPS. APROVADO 
04/02/2013. 
MOÇÃO DE RECONHECIMENTO N° 001/13 DE TODOS OS VEREADORES - 
apresentam MOÇÃO DE RECONHECIMENTO ao Servidor de nossa Agência de Correios 
Municipal, Sr. NILTON ALVES FILHO. Justificativa: Em reconhecimento ao valioso 
desempenho que vem prestando à frente da Agência de Correios e Telégrafos de Barão 
do Triunfo, vimos congratular publicamente o Servidor NILTON ALVES FILHO pelo 
trabalho atuante e de firme espírito público no cumprimento de seu dever como 
funcionário único de nossa Agência, enfrentando toda a grande massa de trabalho que ali 
se gera no dia a dia. Como Vereadores, representantes do povo baronense, queremos 
externar o nosso respeito pela conduta moral com que o referido Servidor exerce o seu 
trabalho, indo além dos seus limites. Solicitamos à Casa Legislativa que envie esta Moção 
de Reconhecimento ao Diretor Geral dos Correios do Estado. APROVADO 11/03/2013. 
INDICAÇÃO N° 024/13 DOS VEREADORES ELOMAR E DIOGO - que estude a 
possibilidade de incentivo na recuperação da fertilidade do solo de produção agrícola, 
subsidiando o calcário agrícola aos produtores rurais com criação de lei específica sobre 
a finalidade citada. Justificativa: Conhecendo a realidade do Município sabe-se que 
existem muitas deficiências junto aos agricultores, que vêm enfrentando safras com muita 
dificuldade para manutenção de suas famílias, muitas vezes não conseguindo deixar sua 
propriedade com solo fértil e adequado, havendo baixa produtividade. Esses 
acontecimentos têm deixado o agricultor em más condições financeiras e o Município com 
baixa arrecadação. Acredito que somando os esforços do Município aos do agricultor, 
com certeza teremos um resultado eficiente. APROVADO 01/04/2013. 
INDICAÇÃO N° 029/13 DOS VEREADORES ELOMAR E DIOGO - no sentido de que 
seja estudada a viabilidade, observando os trâmites legais, de ser doado parte do imóvel, 
constituído de vinte e três hectares (23 ha), situado na zona rural deste município, no 
lugar denominado ¨Linha Dona Francisca¨, adquirido pelo município em 26 de junho de 
1998, como forma de incentivo a empresas interessadas em se instalar em nosso 
Município. Justificativa: Considerando que em nosso município não existe frentes de 
trabalho para os jovens que estão ingressando no mercado, sendo que os empregos 
existentes limitam-se praticamente aos relacionados a agricultura, e que se tivéssemos 
mais empresas aqui instaladas geraria empregos não só para a nova geração baronense, 
mais para a comunidade em geral, minimizando este grande problema existente em 
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nossa comunidade, entendem os Vereadores que a esta subscrevem, que se o município, 
obedecendo os trâmites legais, doasse uma área para empresas interessadas em se 
instalar em nossa região, como forma de incentivo, traria benefícios incalculáveis, pois 
aqui instaladas, geraria empregos diretos e também indiretos. APROVADO 15/04/2013. 
PEDIDO DE INFORMAÇÃO N° 010/13 DA BANCADA DO PMDB – que informe o nome 
da pessoa que conduziu o veículo Fiesta, placa IQI 7065, desde a Oficina do 
Robertinho/Porto Alegre até o centro do Município, no dia 19 de abril de 2013. 
APROVADO 22/04/2013.  
INDICAÇÃO N° 034/13 DE AUTORIA DO VEREADOR ELOMAR SUBSCRITA POR 
TODOS OS VEREADORES - que seja estudada a possibilidade de rever o convênio com 
a Associação dos Universitários e, se possível, sejam incrementados recursos financeiros 
ou outras formas de incentivo a esta entidade.  
Justificativa: Conhecendo a realidade da situação que hoje se encontra a entidade 
citada, que para nosso orgulho possui setenta Universitários residentes em nosso 
Município, cursando Faculdade a Nível Superior, com seus recursos próprios, elaborou-se 
esta solicitação. O Município tem contribuído para o transporte, porém o valor a ser 
complementado não está sendo tão acessível para os alunos, que já arcam com o 
pagamento de suas faculdades. O incremento solicitado seria uma justa valorização aos 
esforços de nossos Universitários. APROVADO 29/04/2013. 

PEDIDO DE INFORMAÇÃO N° 023/13 DOS VEREADORES ELOMAR E OSMAR - que 
envie ao Legislativo Municipal: - Cópia do último processo licitatório de prestação de 
serviço terceirizado para recolhimento de lixo na área urbana e rural do Município; - se 
caso já tenha sido homologado, que seja enviada a documentação comprobatória, 
informando a empresa vencedora e os meios de divulgação que foram utilizados para 
participação das empresas que concorreram; - se porventura já houver empresa 
contratada para este fim, que envie cópia do contrato, meios de divulgação elencados 
para seleção e contratação da empresa prestadora deste serviço. APROVADO 
15/07/2013. 

PEDIDO DE INFORMAÇÃO N° 024/13 DA BANCADA DO PMDB E VEREADOR 
OSMAR - que envie ao Legislativo Municipal: - Cópia dos dois últimos contratos com 
empresa médica responsável pelo atendimento médico no posto do centro do Município e 
também do ESF da Zona dos Pachecos, caso tenha sido contratado este serviço; - que 
seja enviado juntamente o processo licitatório, caso tenha ocorrido, e outros meios de 
contratação que acaso tenham sido executados; - cópia dos documentos das empresas 
que tenham participado, caso outras tenham participado; - cópia das notas e empenhos 
de pagamento dos dois últimos contratos da empresa que prestou os serviços médicos. 
APROVADO 15/07/2013. 

PEDIDO DE INFORMAÇÃO N° 029/13 DA BANCADA DO PMDB - que informe a esta 
Casa Legislativa: - quais os agricultores que foram beneficiados com o “Programa 
Irrigando a Agricultura Familiar”, objeto do convênio firmado entre o Município de Barão 
do Triunfo e a Secretaria de Desenvolvimento Rural de Pesca e Cooperativismo em 
06/11/2012; - Envie também cópia dos projetos e relatórios discriminados, com o total de 
horas e custos aos agricultores, bem como aos cofres do Município por cada 
contemplado. APROVADO 12/08/2013. 
INDICAÇÃO N° 058/13 DA BANCADA DO PMDB - que cada cargo ou contratação 
temporária de servidores seja feito um projeto de lei em específico, com a devida 
justificativa, para melhor análise de cada situação. Da mesma forma solicitamos que, 
sempre que houver processo seletivo para contratação temporária de servidores, seja 
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protocolado e cientificado a esta Casa Legislativa o respectivo Edital antes de sua 
abertura. APROVADO 19/08/2013. 

PEDIDO DE PROVIDÊNCIA N° 092/13 DA BANCADA DO PTB - que seja providenciada 
a colocação de portão no pátio da Escola Municipal Princesa Dona Leopoldina, COM 
URGÊNCIA. Também seja providenciada a colocação de uma antena para funcionamento 
de telefone celular na referida escola. APROVADO 29/08/2013. 

INDICAÇÃO N° 069/13 DOS VEREADORES MARCOS E RODRIGO - que, através do 
serviço veterinário do Município, realize de forma gratuita a castração de animais, 
especialmente, gatos e cachorros, em quantidade mínima de 10 animais por mês. 
Justificativa: A esterilização é tida como a única forma eficiente e segura de diminuir o 
problema dos animais em situação de risco, negligência ou abandono pelas ruas das 
cidades, assim como, controlar a superpopulação e o aparecimento de muitas doenças. 
APROVADO 30/09/2013. 
PEDIDO DE INFORMAÇÃO N° 037/13 DOS VEREADORES RODRIGO E ELOMAR - 
que informe com relação ao ESF, localizado na Zona dos Pachecos o que segue: - Se 
algum funcionário do ESF ganha algum tipo de remuneração de difícil acesso; - Caso 
ganhe, que nos informe o nome desses funcionários, o valor e quais os meses que 
receberam desde o início do ano até o presente momento; e Quantos atendimentos em 
média a Dentista vem fazendo no ESF diariamente nestes últimos meses. APROVADO 
30/09/2013. 

PEDIDO DE PROVIDÊNCIA N° 102/13 DOS VEREADORES RODRIGO E DIOGO - que 
seja providenciado a reabertura da estrada na Invernada dos Abreus que é chamada de 
Cerro do Damião, que entra próximo à casa do Senhor Lauro e sai próximo a do Senhor 
Marcirio. Justificativa: Faço o referido pedido porque fui procurado por aquela 
comunidade, pois nem trator está conseguindo passar. Todos nos somos sabedores da 
falta de maquinário, mas, assim que possível, o Secretário faça este trabalho para aquela 
comunidade. APROVADO 30/09/2013. 

INDICAÇÃO N° 071/13 DOS VEREADORES DIOGO E ELOMAR - que, seja estudada a 
possibilidade de aquisição ou convênio com interessado em adquirir uma Balança 
Industrial, para pesagem de cargas “caminhões”, sendo que o Município dispõe de 
diversos produtos como acácia, casca, carvão, melancia, melão, arroz, etc., ao qual 
facilitaria o despacho desses produtos. A balança mais próxima fica mais de 40 Km, em 
Arroio dos Ratos, impossibilitando os produtos de serem pesados. APROVADO 
07/10/2013. 

INDICAÇÃO N° 072/13 DOS VEREADORES ELOMAR E DIOGO - que, entre os Poderes 
que são atribuídos nos Departamentos do Poder Executivo Municipal, caso não haja Lei 
específica, seja enviado a esta Casa Legislativa Projeto de Lei que regulamente e 
autorize o Município dar condições de estender o apoio de transporte dentro e fora do 
Município a entidades sem fins lucrativos, atendendo aos princípios da isonomia e 
legalidade, na mesma proporção que tem sido beneficiado entidades e grupos com 
representação neste Município, que cultivam o bem estar social, recreativo e inclusão à 
sociedade. Estenda também, a exemplo, seguimentos religiosos que pregam, doutrinam e 
disciplinam, baseando-se nos princípios bíblicos, como, por exemplo, igrejas católica, 
luterana e evangélicas. Sugere-se que seja criado agenda de protocolo de inscrições 
seguindo por ordem de solicitações, determinando atender com igualdade as devidas 
entidades institucionais. Justificativa: Diante da situação que vivenciamos hoje frente 
aos problemas na sociedade com relação ao desvio de conduta pessoal, enfrentado por 
muitas famílias, entende-se que devemos incentivar e investir em apoio as entidades 
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religiosas que manifestam o interesse de ajudar as pessoas que têm conduta distinta e 
digna em comportamentos, em uma sociedade que trabalhe o bem comum de todos. 
APROVADO 07/10/2013. 

PEDIDO DE PROVIDÊNCIA N° 105/13 DOS VEREADORES ILO E DIOGO - que seja 
providenciado patrolamento e encascalhamento na estrada da Data, saindo da estrada 
geral passando pelas residências dos senhores: João Paulo, Gilberto e Eli, até a divisa 
com o Município de Arroio dos Ratos. APROVADO 07/10/2013. 

MOÇÃO DE REPÚDIO N° 002/13 DO VEREADOR ILO SUBSCRITA POR TODOS OS 
VEREADORES - com base no Art. 138, do Regimento Interno, propõe a Presidência da 
Câmara Municipal que seja encaminhada MANIFESTAÇÃO DE REPÚDIO à Meta de 
número quatro (meta 4) do Projeto de Lei nº 8.035/2010, que tramita na Câmara dos 
Deputados Federal, que na sua emenda aprova o Programa Nacional de Educação para 
o Decênio 2011 - 2020, e dá outras providências (PNE), que na sua redação diz: Meta 4: 
Universalizar, para a população de 4 a 17 anos, o atendimento escolar aos estudantes 
com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades ou 
superlotação na rede regular de ensino. Estratégias: 4.1) Contabilizar, para fins do 
repasse do Fundo de manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de 
Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB, as matrículas dos estudantes da 
educação regular da rede pública que recebem atendimento educacional especializado 
complementar, sem prejuízo do cômputo dessas matrículas na educação básica regular. 
4.2) Implantar salas de recursos multifuncionais e fomentar a formação continuada de 
professores para o atendimento educacional especializado complementar, nas escolas 
urbanas e rurais. 4.3) Ampliar a oferta do atendimento educacional especializado 
complementar aos estudantes matriculados na rede pública de ensino regular. 4.4) 
Manter e aprofundar programa nacional de acessibilidade nas escolas públicas para 
adequação arquitetônica, oferta de transporte acessível, disponibilização de material 
didático acessível e recursos de tecnologia assistiva, e oferta da educação bilíngüe em 
língua portuguesa e Língua Brasileira de Sinais - LIBRAS. APROVADA 07/10/2013. 

MOÇÃO DE APOIO N° 003/13 DO VEREADOR DIOGO SUBSCRITA POR TODOS OS 
VEREADORES - que seja encaminhada essa MANIFESTAÇÃO ao Governador do 
Estado do Rio Grande do Sul, comunicando MOÇÃO DE APOIO À COMISSÃO DOS 
APROVADOS NO CONCURSO CTSP 2012/2013 para provimento de vagas ao cargo de 
2º Sargento da Brigada Militar, que reivindica a imediata convocação dos aprovados no 
referido concurso, em prol deste merecedores e respeitados Policiais que honra a nossa 
gloriosa Brigada Militar. APROVADO 14/10/2013. 

PEDIDO DE INFORMAÇÃO N° 039/13 DA BANCADA DO PMDB - que informe como 
vem sendo feito o trabalho de atendimento Médico no Posto de Saúde do centro do 
Município nas seguintes questões: Clinico Geral: - Quais os horários semanais e finais de 
semana que tem médico permanente no Posto; - Quantas fichas de atendimento são 
fornecidas, se existe este critério sendo executado. Pediatria: - Dias de atendimento e 
horário; - Quais os critérios usados para selecionar o atendimento aos pacientes; - 
Quantas fichas de atendimento são fornecidas e disponibilizadas por dia de atendimento. 
Ginecologista e obstetría: - Quais os dias de atendimento e horário de atendimento; - 
Como é feita a seleção de atendimento e de prioridades aos pacientes, se existe estes 
critérios; - Quantos atendimentos são disponibilizados por dias ou horas de atendimento. 
Psiquiatria: - Quais os dias de atendimento no mês; - Quais os horário de atendimento 
aos pacientes; - Quais são os critérios de atendimento que estão estabelecidos e forma 
de seleção para receber o devido atendimento. Medicina do Trabalho: - Quais os dias de 
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atendimento no mês e horário que está sendo cumprido este serviço, bem como local e 
critério para seleção ao atendimento. APROVADO 21/10/2013. 

INDICAÇÃO N° 073/13 DA BANCADA DO PMDB - que seja providenciada realização de 
licitação, com urgência, para aquisição da Pá Carregadeira com rodas, com verba no 
valor de R$300.000,00 do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, com início 
de vigência em 26/11/2012 e final de vigência em 31/12/2013. Justificativa: Faço este 
pedido por escrito porque, caso não seja feita a licitação até o fim deste ano, a referida 
verba será perdida, privando da comunidade ter essa máquina, tão cobrada necessária 
para serviços nas estradas e propriedades municipais. APROVADO 21/10/2013. 

PEDIDO DE INFORMAÇÃO N° 038/13 DA BANCADA DO PMDB - que informe relação 
dos funcionários estagiários que estão lotados nas Secretarias do Poder Executivo 
relacionando o que segue: Nomes dos funcionários; Onde estão lotados em prestação de 
serviço; Salário recebido mensalmente; Carga horária cumprida; Quais os critérios de 
seleção que foram adotados para a contratação. Justificativa: A relação dos nomes dos 
Estagiários já foi enviada a esta Casa, porém sabe-se que foram contratados novos. Por 
isso elaborou-se esses cinco itens solicitando as referidas informações com relação ao 
quadro de estagiário. APROVADO 21/10/2013. 

PEDIDO DE INFORMAÇÃO N° 042/13 DOS VEREADORES ELOMAR E RODRIGO - 
que informe a esta Casa Legislativa  o que segue em relação ao prédio novo no 
mesmo terreno aos fundos do Posto de Saúde: - Qual a destinação do referido prédio; - 
Se ainda falta algum serviço de obras para a execução final e utilização do mesmo; - Qual 
a previsão de tempo para a utilização do referido prédio aos fins que se destina. 
APROVADO 29/10/2013. 

PEDIDO DE PROVIDÊNCIA N° 118/13 DOS VEREADORES ELOMAR E ILO - que seja 
providenciada uma abertura que dê acesso às residências da Sra. Elenita Nardes e do Sr. 
Luiz, no Bairro Vila Verde com a Estrada Geral. Justificativa: Há uma grande 
necessidade de realizar um acesso decente às referidas residências, visto que, 
atualmente, estes cidadãos não têm condições de sair ou chegar com veículos em suas 
casas.  APROVADO 04/11/2013. 

INDICAÇÃO N° 076/13 DOS VEREADORES TIAGO E NERCIO - que seja elaborado um 
projeto para construção de pontes de concreto nas localidades da Varzinha, sendo duas 
pontes nesta região, e no Cerro dos Abreus, sendo uma ponte nas proximidades da 
residência do Sr. Leozé. Podendo ainda ser feito pela Administração cadastramento para 
conseguir verba para realizar tal obra. Justificativa: As referidas pontes estão 
desgastadas, sendo estas locais de intenso tráfego de caminhões, e por isso as pontes de 
madeira não têm dado conta de sustentar o fluxo atual. APROVADO 11/11/2013. 

PEDIDO DE PROVIDÊNCIA N° 120/13 DOS VEREADORES DIOGO E LAURENI - que 
sejam providenciados patrolamento, encascalhamento e roçadas na Linha Brandão, com 
urgência, considerando que a Câmara recebeu, através do FORMULÁRIO DE CONTATO 
DO SITE o seguinte pedido: “Bom dia, me dirijo a esta Casa representando todos os 
moradores da Linha Brandão, para solicitar ajuda no sentido de que sejam tomadas as 
devidas providências em relação a nossa estrada. Pedimos várias vezes a Prefeitura, aos 
funcionários que cuidam deste setor de obras e continuamos esquecidos, estamos 
cansados de esperar e enquanto isso corremos riscos ao usá-la, porque tem muito MATO 
nas beiradas e a visão fica comprometida, sem falar que precisa de um BOM 
patrolamento também. Aproveitando, gostaria de elogiar o site, rico em informações e fácil 
acesso. Desde já, ficamos agradecidos e aguardamos ansiosos por um pouquinho de 
atenção. Muito Obrigada Rosiméri.” Segue em anexo cópia do referido email. 
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Justificativa: Salienta-se que a restauração da referida Linha já foi solicitada verbalmente 
pelo Vereador Diogo, várias vezes, junto à Prefeitura e à Secretaria de Obras. O próprio 
Vereador foi procurado por moradores daquela região, comunicando que fariam o 
protocolo de um abaixo-assinado nesse sentido. O trajeto encontra-se realmente em 
descaso a algum tempo, causando justa reclamação da comunidade local, motivo pelo 
qual ROGAMOS ao Executivo que coloque como prioridade no cronograma da Secretaria 
de Obras a restauração urgente da Linha Brandão. APROVADO 11/11/2013. 

PEDIDO DE PROVIDÊNCIA N° 121/13 DOS VEREADORES DIOGO E LAURENI - que 
seja providenciado encascalhamento da subida do trecho do falecido Valdo Mücke, 
localizado entre a Escola Antônio Guedes Brandão e a Oficina do Pouca Sombra. 
APROVADO 11/11/2013. 

PEDIDO DE INFORMAÇÃO N° 046/13 DOS VEREADORES DIOGO, LAURENI E 
RODRIGO - que informe à Casa Legislativa como se encontra a situação do pedido da 
cedência da escola desativa Florêncio Vieira da Silva, ao lado da Capela N. Sra. 
Aparecida, na Serra do Herval, para utilização como Capela Mortuária. APROVADO 
18/11/2013. 

PEDIDO DE PROVIDÊNCIA N° 123/13 DOS VEREADORES ELOMAR E ILO - que 
sejam providenciadas melhorias, com patrolamento e encascalhamento, bem como 
limpeza de bueiros e limpeza nas laterais da Estrada da Linha Nova, nos locais 
necessários, saindo da divisa com o Município de Sertão Santana indo até a Esquina 
Democrática, na Serra do Herval, incluindo também a Linha Capitão Garcia. APROVADO 
18/11/2013. 

PEDIDO DE PROVIDÊNCIA N° 124/13 DOS VEREADORES ELOMAR E ILO - que 
sejam providenciados patrolamento e melhoria na estrada que sai da residência do 
falecido Adão Nunes, Caxias, Gaudino, até a divisa com o Município de São Jerônimo, 
reparando todas as vias que dão acesso às residências do trecho citado. APROVADO 
18/11/2013. 

PEDIDO DE PROVIDÊNCIA 125/13 DOS VEREADORES ELOMAR E ILO - que sejam 
providenciados patrolamento e roçadas na estrada que sai da Produção, nas 
proximidades da residência do Ex-Vereador Clóves,  passando pela residência do Sr. 
Armando Gimenes, Sr. Luciano Gimenes, Sr. Cláudio, Ex-Comandante da Brigada Militar, 
até a Estrada dos Govoni, nas proximidades da residência do Sr. Geberson Govoni 
Lombardi. APROVADO 18/11/2013. 

PEDIDO DE NFORMAÇÃO N° 048/13 DA BANCADA DO PMDB - que informe à Casa 
Legislativa: - Quais providências foram tomadas para que seja evidenciada a 
transparência diante da população e do Executivo Municipal relativo ao evento do sumiço 
da patrola do nosso Município, ocorrida nos últimos dias, conforme é de conhecimento 
público. Justificativa: O caso está sendo um fato que está gerando grande repercussão 
no nosso Município, bem como em municípios da região que não entendem como tal fato 
possa ter ocorrido. Este acontecimento tem causado grande indignação na população 
baronense, bem como na Bancada do PMDB, que pede medidas urgentes em relação à 
transparência deste fato ocorrido, visto que a população, que é proprietária deste bem 
patrimonial, merece explicações. APROVADO 25/11/2013. 

PEDIDO DE INFORMAÇÃO N° 049/13 DA BANCADA DO PMDB - que informe e envie à 
Casa Legislativa: - Relatório descritivo de todos os pedidos de transporte de ônibus de 
entidades junto ao setor de protocolo; - autorização do representante legal para a 
concessão do pedido; - qual ônibus foi autorizado a realizar o transporte; - qual o custo de 
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contrapartida exigido pelo Executivo para proceder o transporte; - qual motorista realizou o 
transporte; - número da lei que autoriza a concessão dos referidos transportes, - protocolo 
de solicitação dos transportes em questão e quais os critérios exigidos para a cedência 
destes ônibus. APROVADO 25/11/2013. 
REQUERIMENTO N° 003/13 DA BANCADA DO PMDB - que informe o que segue: - 
Cópia das contas de telefone (51) 97125019 de propriedade da . Câmara Municipal, de 
uso exclusivo da presidência da Casa, a partir de 02 de janeiro até a presente data; - 
relatório descriminado das ligações realizadas e ligações recebidas a cobrar, caso haja; - 
que informe com relatório descritivo o motivo das ligações descritas nos itens 
mencionados. RETIRADO A PEDIDO DO VEREADOR ELOMAR DIA 02/12/13. 
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 TOTAL DE PROPOSIÇÕES 
 ESCRITAS E VERBAIS 

 APRESENTADAS PELOS VEREADORES 
 

DIOGO       TOTAL: 23 
ELOMAR      TOTAL: 43 
ILO                       TOTAL: 32 
LAURENI      TOTAL: 09 
MARCOS      TOTAL: 24 
NERCIO       TOTAL: 25 
OSMAR               TOTAL: 04 
RODRIGO      TOTAL: 61 
TIAGO       TOTAL: 21 
EM CONJUNTO  TOTAL: 35 
 
TOTAL DE PROPOSIÇÕES: 277  
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PRINCIPAIS LUTAS DOS 

VEREADORES NESTE ANO DE 2013 
 

ACVERC REALIZA REUNIÃO EM BARÃO DO TRIUNFO 

 

Durante as festividades da 78° Festa da Uva, no sábado, às 10 horas, a Associação de Câmaras de 
Vereadores da Região Carbonífera (ACVERC), realizou reunião ordinária, no plenário da Câmara de 
Vereadores. Estiveram presentes vários vereadores que compõem a Associação, Prefeito e o Vice-Prefeito 
Municipal, a Presidente da Câmara e Vereadores de Barão do Triunfo. A reunião teve como pauta discutir 
as futuras ações da entidade; Balanço da coordenadoria de Saúde, Valorização do Carvão Mineral, 
Segurança Pública e assuntos gerais.  O evento contou com a presença da Doutora Rosangela Dornelles, 
representando o Governo do Estado na área da Saúde. 

 

 
 

 
 

 
 
 
 

 

 

CÂMARA SOLICITA LINHA DE ÔNIBUS ACV 

 

No dia 29 de janeiro, a Presidente Laureni Garcia Pagini e os Vereadores Nercio da Silva Ambos, Rodrigo 
Semensatto de Lima e Tiago Pacheco Govoni, estiveram representando a Câmara de Vereadores de Barão 
do Triunfo em reunião com a Empresa ACV, para solicitar alteração da linha de ônibus Porto Alegre/Serra 
do Herval – saída 7h30min, para incluir no percurso a passagem pelo Município de Barão do Triunfo, 
contemplando aproximadamente 2000 mil pessoas que residem na localidade, eis que o trajeto atual passa 
a oito quilômetros da sede do Município.  Tal iniciativa deu-se em virtude da carência de transporte coletivo 
intermunicipal de nosso Município a Capital. O itinerário requerido facilitaria a locomoção da comunidade 
baronense a Porto Alegre para viagens, consultas, exames e também para passeio, bem como para acesso 
dos munícipes que residem no interior para serviços públicos, comércio, atendimento no Posto de Saúde, 
entre outros.  
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CÂMARA MOBILIZA REUNIÃO PARA MICROCRÉDITO AOS BARONENSES 

 

Ao ter tomado ciência do programa gaúcho de microcrédito, do Governo Federal em parceria com o 
Banrisul, o vereador Diogo da Rocha Vaz mobilizou uma reunião, a qual contou com a parceria de todos os 
vereadores. A reunião aconteceu no dia 25 de fevereiro, às 14 horas, no plenário da Câmara de Barão do 
Triunfo, com a presença dos representantes do Banrisul Senhor Jorge Imperador e Renato Niche, Vice-
Prefeito Municipal Gilmar, Secretário Agricultura Leandro, Presidente do Sindicato Omero, Presidente 
Laureni e dos Vereadores Diogo, Marcos, Tiago, Nercio, Elomar, Rodrigo e Ilo. O representante do Banrisul 
na área do microcrédito, Senhor Jorge, explicou que o programa tem por objetivo oferecer financiamento 
simples e rápido para todos que possuem pequenos negócios, sejam pessoas físicas ou jurídicas, que 
desejam ampliar ou investir em seu empreendimento. A intenção da Câmara e do Executivo Municipal é 
implantar esse programa no Município, fazendo com que os Baronenses também tenham acesso a essa 
modalidade de crédito, oportunizando maior facilidade para investimentos em seus negócios. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CÂMARA BARONENSE EM BUSCA DE MELHORIAS PARA A AGÊNCIA DE CORREIOS 

 

No dia 28 de fevereiro, a Câmara Municipal representada pelos Vereadores Rodrigo, Marcos, Tiago e 
Presidenta Laureni, acompanhados pelo Vice-Prefeito Gilmar estiveram em reunião junto a Empresa de 
Correios e Telégrafos, em Porto Alegre, onde foram recebidos pelo Diretor Regional Adjunto Senhor Rene 
Alberto Van Meegent. Na ocasião solicitaram melhorias e soluções para Agência de Correios de Barão do 
Triunfo, visto que a referida Agência possui apenas um funcionário, que é insuficiente para atender toda 
população, e que a carga horária é reduzida, gerando grande descontentamento e insatisfação por parte da 
comunidade. O Diretor afirmou que buscará uma solução para esse problema, comprometendo 
disponibilizar o mais breve possível mais um funcionário para atendimento. A Câmara retornou da reunião 
otimista, tendo a convicção de que as melhorias acontecerão, em benefício da comunidade Baronense. 
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CÂMARA PLEITEIA AGÊNCIA DO BANCO DO BRASIL 
 

No dia 06 março, a Câmara de Vereadores de Barão do Triunfo, representada pelos Vereadores Marcos, 
Nercio, Rodrigo, Tiago, Presidenta Laureni e o Assessor Jurídico da Câmara Dr. Norberto estiveram em 
reunião na superintendência do Banco do Brasil, em Porto Alegre, onde foram atendidos pelo Gerente de 
Núcleo Senhor Paulo Giovani Longhi Castagna, para reivindicar a implantação de uma agência do Banco do 
Brasil em Barão do Triunfo. Essa agência proporcionaria desenvolvimento, com liberação de linhas de 
crédito a pequenos produtores rurais e comerciantes, atividades bastantes expressivas em Barão do 
Triunfo, financiamentos de implementos agrícolas e outros. Muitos moradores Baronenses se deslocam 
para outros Municípios mais distantes para resolver suas demandas junto ao Banco do Brasil. O Gerente 
colocou que assim que forem disponibilizadas novas agências, o Município de Barão do Triunfo poderá ser 
contemplado.   
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
SOLUÇÕES NO SISTEMA DE ENERGIA ELÉTRICA DA LINHA BRANDÃO E FAXINAL 

 
No dia 21 de março, a Câmara de Vereadores de Barão do Triunfo, representada pela Presidenta Laureni e 
os Vereadores Diogo, Nercio e Elomar, juntamente com o Presidente da Associação Comunitária da Linha 
Brandão Sr Heraldo Amengual estiveram na Companhia Estadual de Energia Elétrica – CEEE, em Porto 
Alegre, em busca de soluções para o grande problema que as localidades da Linha Brandão e Faxinal vêm 
enfrentando quanto ao fornecimento de energia elétrica, como falta de luz, demora na religação mediante a 
falta de energia elétrica, difícil comunicações dos usuários com a CEEE pelo 0800 para avisar sobre a falta 
de energia e a necessidade de Posto de Atendimento com equipe das referidas empresas no Município. Há 
grande descontentamento por parte da comunidade, tanto no comércio, quanto nas atividades 
agropecuárias da zona rural quanto aos problemas de energia elétrica, que vêm causando irreparáveis 
prejuízos com perda de produtos ou impedindo a continuidade das atividades onde a energia elétrica é de 
vital importância. A reunião foi válida, pois na ocasião os representantes da CEEE apresentaram um 
cronograma de trabalho que em curto prazo oferecerá melhorias no fornecimento de energia daquela 
região. A Câmara também irá se engajar em busca de soluções nos problemas de fornecimento de energia 
existente nas demais localidades do Município. 
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CÂMARA BARONENSE EM BUSCA DE MELHORIAS NO 
 SISTEMA DE TELEFONIA MOVEL NO INTERIOR 

 

Observando a situação de extrema dificuldade na área de telefonia móvel em grande parte do interior de 
Barão do Triunfo, a Câmara agendou reunião junto a Empresa Vivo S.A, a fim de solicitar a instalação de 
uma antena de telefonia celular em local estratégico, que dê abrangência para as áreas descobertas, para 
facilitar e abrir sinal de comunicação através de telefone celular, sendo muitas vezes este o único meio de 
comunicações, principalmente em situação de emergência, englobando as localidades de Cerro dos Abreus, 
Cerro dos Cabritos, Serra do Herval, Gramal, Zona dos Pachecos, Morrinhos, Invernada dos Abreus, Água 
Fria, Comunidade Santa Rosa de Lima, Costa da Serrinha, Zona dos Menezes, Boca do Campo, Passo 
Grande, Zona dos Marques, Varzinha, entre outras. A referida antena resolveria imensos problemas vividos 
por essas comunidades, seja na área de segurança pública, em termos de saúde e educação, sobretudo 
traria a tão sonhada internet no interior. Estiveram presentes na reunião, representando a Câmara, os 
Vereadores Marcos, Rodrigo, Tiago, Osmar e Presidenta Laureni. Na ocasião o representante da Empresa 
Vivo, Senhor Daniel Encarnação, explicou que a ANATEL leiloou lotes nacionais entre todas as empresas 
de telefonia do Brasil, ficando o Rio Grande do Sul de responsabilidade da OI e não da VIVO. Sendo a 
empresa OI encarregada de investir em telefonia rural para o interior de Barão do Triunfo, a Câmara seguirá 
adiante, agendará reunião com a Empresa OI para protocolar esta solicitação com intuito de colocar o nosso 
meio rural como parte de todo um contexto social, tendo igualmente acesso a este meio de comunicação 
tão necessário nos dias de hoje.      

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

CÂMARA E PREFEITURA LUTANDO EM PROL DE SINAL DE  
TELEFONIA NO INTERIOR DO MUNICÍPIO 

 

Já que a Empresa Oi tem a concessão e a responsabilidade de investir em telefonia rural para o interior de 
Barão do Triunfo, a Câmara Municipal e o Executivo reuniram-se com a Diretora de Relações Institucionais 
da Oi, Senhora Michele 
Crivelaro, no dia 11 de abril, 
para reivindicar a instalação 
de antena em local 
estratégico, para abri sinal de 
comunicação através de 
telefone celular nas regiões 
interioranas de nosso 
Município. A Presidente 
Laureni e os vereadores 
Diogo, Elomar, Rodrigo, 
Marcos, Nercio, e Tiago, 
junto com o Prefeito Rui e o 
Vice Gilmar, estiveram na 
reunião acompanhados dos Assessores dos Deputados Jerônimo Goergen, Marcelo Moraes e Giovani 
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Feltes. Na ocasião a Diretora Michele manifestou grande atenção ao pedido, confirmou que realmente é da 
Empresa OI a responsabilidade de tal investimento no Estado do Rio Grande do Sul, o que deverá 
acontecer até 2015. Frisou que como Barão do Triunfo foi um dos primeiros a fazer esta reivindicação, 
certamente terá prioridade nessa conquista, tendo que haver previamente um estudo da viabilidade em 
função de liberações ambientais e um local estratégico para instalação da referida antena. A Câmara e a 
Prefeitura farão um relatório de dados do Município, com requerimento especial subscrito por todos os 
Vereadores e o Prefeito Municipal reivindicando antena e já a vinda de um Técnico da OI, para avaliar quais 
os locais ou morros mais adequados para instalação da antena, que poderá levar sinal de telefonia também 
para os Municípios Vizinhos, com o interior de São Jerônimo, Cerro Grande do Sul e Dom Feliciano. A 
expectativa está sendo grande e com isso aumenta a esperança de que em breve teremos uma solução 
para esse problema de telefonia celular que tanto afeta as comunidades de nosso interior. 

 
ALUNOS VISITAM CÂMARA MUNICIPAL 

 

Na manhã do dia 23 de abril, a Câmara de Vereadores de Barão do Triunfo teve a honra de receber a visita 
dos alunos da Escola Egidio Vieira da Silva, juntamente com a Professora Michele e a Secretária Ligia. Os 
alunos conheceram as dependências do Legislativo e fizeram entrevista com os servidores e o Vereador 
Elomar que estava presente na ocasião. A Câmara agradece a presença dos alunos. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
DEPUTADA ZILÁ E COMITIVA DE MARIANA PIMENTEL VISITAM A  

CÂMARA DE BARÃO DO TRIUNFO 

 

Na última segunda-feira (29/04), a 
Câmara teve a honra de receber a 
visita da Deputada Zilá Breitenbach 
(PSDB), acompanhada do Assessor 
Guto Pokorski e o Chefe de Gabinete 
Giovani Luzzatto, a convite do 
Vereador Diogo, que faz parte da 
Executiva Estadual do PSDB, 
indicado como Delegado Nacional, na 
eleição que ocorreu dia 27 de abril, 
na Câmara Municipal de Porto Alegre. 
A Deputada assistiu toda a Sessão 
Ordinária e, no final usou a palavra 
dizendo ser uma grande alegria estar 
presente em Barão do Triunfo, assistindo na ocasião as várias reivindicações dos vereadores direcionadas 
às necessidades do povo baronense. Descreveu Barão do Triunfo como um Município acolhedor, mas com 
várias carências, em especial de acesso asfaltico. Incentivou os vereadores a levarem reivindicações aos 
órgãos federais e estaduais, em busca de verbas para investimento no Município. Na ocasião a Câmara 
também recebeu a visita de uma comitiva da Câmara de Vereadores de Mariana Pimentel: Vereador Edi, 
Vereador Gabriel, Assessor Jurídico Luis Felipe e Funcionária Nubia, como forma de integração entre as 
Câmaras vizinhas e troca de conhecimentos. Após a Deputada foi recepcionada com jantar.                                  
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 POLICIA CIVIL SE REUNE COM AUTORIDADES BARONENSES 

 

Na tarde da segunda-feira (29/04), a Câmara recebeu o Delegado de Polícia Pedro Goldemir Urdangarin 
responsável pela DPM de Barão do Triunfo, em reunião com os Vereadores, Prefeito e Vice-Prefeito, 
representante do CONSEPRO, da Polícia Civil e Brigada Militar. Na ocasião o Delegado elogiou o recente 
movimento que os representantes municipais fizeram na tentativa de trazer mais efetivos para atuar na 
Brigada Militar de Barão do Triunfo, porém também solicitou uma atenção especial a Delegacia de Policia 
local, que no momento encontra-se com apenas um funcionário, o Inspetor Aroldo, o que é insuficiente para 
atender toda a demanda, e necessitaria também de uma secretária, que poderia ser cedida pela Prefeitura 
Municipal, deixando esta reivindicação aos representantes do Executivo presentes na reunião. Sugeriu que 
se forme uma comissão, que colha dados de ocorrências policiais, como homicídios e assaltos, afirmando 
que Barão do Triunfo possui um alto índice neste sentido, o que influenciaria muito na destinação de 
policiais civis ou militares para o nosso Município. A Câmara já tem agendada uma reunião com o 
Secretário de Segurança do Estado Sr Airton Michels, dia 09 de maio, ocasião em que irá levar as 
demandas direcionadas na área de segurança, tanto as carências de nossa Policia Civil quanto às de nossa 
Brigada Militar, visando oferecer maior segurança a comunidade baronense.  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
CERIMONIA DE DESPEDIDA DO COMANDANTE DO 28º BATALHAO DA PM DE CHARQUEADAS 

 
A Câmara de Barão do Triunfo foi convidada 
para a cerimônia de despedida do Major 
Luciano Bernardino Batista dos Santos, que 
possui em sua carreira várias 
condecorações até a nível de 
reconhecimento das forças armadas, que 
até então foi responsável pelo 28º Batalhão 
de Policia Militar de Charqueadas, no dia 26 
de abril, na residência do Presidente do 
CONSEPRO, Sr. Ismael Inácio da Silva. 
Estiveram presentes os Vereadores Nercio, 
Diogo e Presidente Laureni, os 
representantes da Brigada Militar Municipal 
e membros do CONSEPRO. O Major 
despede-se da função em virtude de aposentadoria, fazendo questão de visitar todos os Municípios que 
fazem parte do Comando, como forma de agradecimento e reconhecimento de que o trabalho dele foi 
gratificante em virtude do grande trabalho que também foi prestado por todas as Brigadas Militares 
vinculadas ao Batalhão, e a parceria com o Executivo, Legislativo, Policia Civil e CONSEPRO, frisando que 
sua forma de trabalho sempre foi buscar a integração da BM com as comunidades. O Município de Barão 
do Triunfo parabeniza o Major Luciano pelo grande trabalho prestado junto ao Batalhão. 
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SECRETÁRIO SEGURANÇA DO ESTADO RECEBE COMITIVA DE BARÃO DO TRIUNFO 

 

No dia 09 de maio, a Câmara Municipal, representada pelos Vereadores Nercio, Tiago, Diogo, Presidente 
Laureni e Assessor Jurídico Norberto, juntamente com a representante do CONSEPRO Solange, 
acompanhados pelos Deputados Estaduais Lucas Redecker e Marcelo Morais e seu Assessor Urbano 
Knorst, estiveram em audiência com o Secretário Estadual de Segurança Pública Airton Aloísio Michels para 
reivindicar a vinda de mais efetivos para a Brigada Militar e Policia Civil de nosso Município, com 
equipamentos necessários, bem como uma viatura picape, haja vista que os que atualmente atuam em 
nosso Município não são suficientes para suprir a demanda. Barão do Triunfo possui mais de 7.000 
habitantes e enorme extensão territorial (436 km²), de relevo bastante acidentado, por isso seria ideal 
também a conquista de uma viatura picape. O Secretário se mostrou bastante sensibilizado pela situação 
apresentada e se comprometeu de dar uma atenção especial no sentido de destinar mais policiais para a 
nossa Brigada Militar e para Policia Civil. A Câmara retornou da reunião bastante otimista enfatizando que o 
objetivo é trazer mais segurança para nossos estabelecimentos bancários, nossos comércios, nossas casas 
e, especialmente, para nossas famílias.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
CÂMARA PARTICIPA DA ABERTURA DA GALERIA DE BARÃO DO TRIUNFO  

NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA 
 

A Câmara Municipal de Barão do Triunfo representada pelos Vereadores Marcos, Tiago, Osmar, Nercio, 
Rodrigo, Ilo, Elomar e Presidente Laureni estiveram participando do Evento de Abertura da Exposição de 
Barão do Triunfo na Galeria dos Municípios junto a Assembléia Legislativa do Estado que ocorreu no dia 20 
de maio, às 17 horas. A Solenidade foi comandada pelo Presidente da Assembleia Deputado Pedro 
Westphalen, com a participação do Prefeito Municipal, Vereadores, Deputados, Assessores e Visitantes. A 
Câmara ficou encantada com a exposição, com fotos de nossos pontos turísticos, de nossos produtos, de 
nossa cultura, de nossos eventos, enfim, da história de Barão do Triunfo junto àquela galeria. A Câmara 
convida a todos que forem a Capital esta semana, até quinta-feira, para visitarem a galeria de Barão do 
Triunfo que esta instalada na entrada da Assembleia Legislativa.    
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AGENCIA DE CORREIOS COM MAIS SERVIDORES 

 

Foi com grande alegria que a Câmara Municipal de Barão do Triunfo convidou e recebeu a visita das duas 
novas funcionárias da Agência de Correios de Barão do Triunfo, na última segunda-feira (27/05), antes da 
Sessão. A Câmara havia se mobilizado, pleiteando junto ao Diretor Regional dos Correios mais Servidores 
para atendimento, visto que a referida Agência possuia apenas um funcionário, o que era insuficiente para 
atender toda população. Felizmente foram atendidos: hoje a Agência possui uma Gerente, Senhora Zélia, e 
uma Atendente, Senhora Márcia, que já estão trabalhando, de forma organizada para atender os nossos 
munícipes, com mais eficiência e agilidade. Agora a batalha da Câmara será em busca de um Carteiro para 
entrega das correspondências nas residências do centro do Município e uma caixa comunitária no interior 
em local estratégico, que facilitaria a busca de correspondência pela comunidade que reside distante da 
sede. Para que tenhamos um carteiro será necessário que todas as residências estejam numeradas, por 
isso seria importante que os proprietários solicitem sua numeração junto à Prefeitura e coloquem o devido 
número em frente as suas casas, pois este é o primeiro passo para que obtenhamos a conquista de um 
Carteiro para Barão do Triunfo. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

POSSE DA DIRETORIA DA ACVERC 

No dia 25 de maio, primeiro dia da 18º Festa do Agricultor e 21º Aniversário do Município, aconteceu a 
Posse da nova Diretoria da Associação das Câmaras de Vereadores da Região Carbonífera – ACVERC, 
nas dependências da Câmara de Vereadores de Barão do Triunfo. Autoridades que comporam a mesa: 
Prefeito Rui Spotti, Presidente da Câmara Laureni G. Pagini, Presidente da ACVERC Norberto Azambuja, 
Deputado Federal Fernando Marroni (PT), Vice-Prefeito Geraldo Dias de General Câmara. Em primeiro 
momento foi empossada a Nova Diretoria da ACVERC assim composta: Presidente Norberto Ferreira 
Azambuja (General Câmara); Vice-Presidente João Carlos Vieira (Eldorado do Sul); 1º Secretário Mauricio 
Roni Souza (Butiá); 2º Secretária Elena Terezinha dos Santos Alves (Minas do Leão); 1º Tesoureiro 
Rodrigo Dorneles Marcolin (São Jerônimo), 2º Tesoureiro Rodrigo Semensatto de Lima (Barão do Triunfo). 
Estiveram presentes Vereadores e representantes das Câmaras de Arroio dos Ratos, Eldorado do Sul, 
Butiá, Minas do Leão, São Jerônimo, General Câmara e Barão do Triunfo (Vereadores: Osmar, Nercio, 
Diogo, Elomar, Tiago, Rodrigo, Ilo e Marcos), bem como o Assessor Parlamentar do Deputado Estadual 
Gilmar Sossela (PDT).  Na ocasião a 
Câmara de Vereadores de Barão do 
Triunfo deixou uma reivindicação 
para ser pleiteada através da 
Associação: o acesso asfáltico para 
Barão do Triunfo. Após a solenidade 
houve almoço de confraternização na 
residência do Tesoureiro anterior da 
ACVERC, Jorge Barreto de Lima. À 
tarde houve transmissão ao vivo de 
entrevista da Rádio Sobral de Butiá 
com os Vereadores de Barão do 
Triunfo, que obteve grande audiência. 
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CÂMARA PARTICIPA DO DIA DO DESAFIO 

 
No Dia do Desafio (29/05), a Câmara Municipal de Barão do Triunfo, participou das atividades cumprindo 
duas tarefas: às 14 horas houve um jogo de futsal entre Câmara e Prefeitura. Após os Vereadores e 
Funcionários presentes na Câmara tiveram a tarefa de cada um buscar alguém na rua para juntos fazer 
exercício físico, unindo assim o Legislativo e a Comunidade nesta participação. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 CÂMARA BUSCA MELHORIAS NA ENERGIA ELÉTRICA 

No dia 14 de junho, a Câmara Municipal, representada pelos Vereadores Tiago, Nercio e Presidente Laureni 
juntamente com Presidente do Sindicato Sr. Omero Lima estiveram em reunião junto a CEEE de Camaquã em 
busca de solução para o problema que algumas regiões do Município de Barão do Triunfo vêm enfrentando 
quanto ao fornecimento de energia elétrica: constantes falta de luz; demora na religação mediante a falta de 
energia elétrica; necessidade de Posto de Atendimento com equipe das referidas empresas no Município. Há 
grande descontentamento por parte da comunidade quanto a estes fatos relacionados à energia elétrica, que é 
de vital importância para as mais diversas atividades rotineiras. Por essas razões, estão novamente levando 
esse fato aos representantes da CEEE, visando sanar esse problema com a maior brevidade possível. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  

AUDIÊNICA PÚBLICA EM PROL DA RST-470 

 

A Frente Parlamentar da Assembleia Legislativa do Estado em 
Defesa da BR/RST 470 foi recepcionada no dia 18 de junho, pela 
comunidade de Região Carbonífera em Audiência Pública, na 
Câmara de São Jerônimo. Representaram a Câmara Municipal de 
Barão do Triunfo neste evento os Vereadores: Ilo, Nercio e Rodrigo. 
O coordenador da Frente Parlamentar, Deputado Gilmar Sossella, 
realizou explanação sobre os trabalhos da Frente Parlamentar, e a 
atual situação das demandas, incluindo o pedido de absorção dos 
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trechos estadualizados da rodovia pela União. Ficaram direcionados os seguintes encaminhamentos na 
Reunião da RST-470: Refazimento do traçado da BR-470, trecho extremo sul, entre Arroio dos Ratos e 
Camaquã; Acompanhamento da licitação e projetos referentes à construção do trecho extremo sul; Apoio da 
região à federalização do trecho estadualizado. A Câmara irá acompanhar diretamente esse trabalho, dando 
continuidade a esta batalha, na conquista de nosso tão sonhado asfalto.  

 
 

CÂMARA PARTICIPA DE REUNIÃO JUNTO AO DAER 

 

Em resultado da mobilização que houve na BR 116, no sábado (29/06), a Câmara Municipal de Barão do 
Triunfo, representada pela Presidente Laureni e Vereadores Marcos, Nercio, Rodrigo e Tiago, Prefeito Rui e 
Vice Gilmar, estiveram participando da Audiência Publica da Subcomissão dos Municípios sem Asfalto, no 
dia 04 de julho, junto com vários outros Municípios, com a presença do Diretor do DAER, reivindicando 
esclarecimento sobre as obras previstas ou iniciadas em diversos acessos. De acordo com o Diretor de 
Infraestrutura Rodoviária do Daer, Laércio Toralles, o Governo Estadual concluiu 11 obras de acesso 
asfáltico, mas há 104 com dificuldade para sua continuidade. Frisou que recursos existem, porém há 
problemas de projetos, licenças, ações não tomadas desde 1998. Os gestores municipais presentes na 
ocasião destacaram que a falta de acesso asfáltico dificulta o desenvolvimento dos Municípios, influencia na 
permanência dos jovens no interior, na saúde em virtude da dificuldade de deslocamento para hospitais 
regionais. Também se queixaram da falta de informação sobre o andamento das obras. Por fim, o 
representante do Daer colocou-se à disposição para discutir contrato a contrato com os interessados e 
negociar convênios com as prefeituras para manutenção das estradas, quando possível.  O Presidente da 
CNM Sr. Paulo Ziulkoski defendeu os Municípios e cobrou fortemente do Diretor do DAER não promessas e 
sim ações e obras. Também cobrou dos Deputados acompanhamento e fiscalização das obras. A Câmara 
Baronense terá como próximo passo organizar uma Comissão Municipal para negociar o andamento da 
obra da ERS 711 (trajeto Barão do Triunfo) junto ao DAER, conforme proposto pelo Presidente da 
Comissão dos Municípios sem asfalto Deputado Gilmar Sossella. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

CÂMARA BARONENSE PARTICIPA DE AUDIÊNCIA PÚBLICA 

 

Lideranças de entidades rurais, 
parlamentares, prefeitos e vereadores 
estiveram reunidos no dia 09 de 
agosto, na Assembleia Legislativa, para 
discutir soluções ao endividamento 
rural na Região Sul do país. O debate 
foi promovido pela Comissão de 
Agricultura e Reforma Agrária do 
Senado, por iniciativa da senadora Ana 
Amélia, PP-RS, em parceria com 
Câmara dos Deputados e a Assembleia 
Legislativa. Estiveram representando a 
Câmara Municipal de Barão do Triunfo 
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a Presidente Laureni e o Presidente da Comissão Especial de Agricultura Vereador Diogo. A senadora Ana 
Amélia presidiu a reunião, ao qual foram tratados assuntos sobre dívidas dos produtores e dos valores 
considerados elevados, em função da alta inflação do passado e de renegociações. Na reunião foi 
demonstrado com dados do Banco Central de que os financiamentos agrícolas são os que apresentam as 
menores taxas de inadimplência. A Senadora informou a notícia antecipada pelo Presidente do Tribunal de 
Contas da União de que o órgão deverá concluir em breve a auditoria para revisão dos contratos de 
financiamento agrícola em situação de inadimplência. A Presidente Laureni e o Vereador Diogo 
consideraram de grande importância a reunião dizendo que muitos de nossos produtores agrícolas estão 
enfrentando essa situação e a auditoria do TCU poderá fazer com que haja financiamentos pagos com 
justos juros. 

 
 

 VEREADORES VISITAM USINA 

 

No dia 22 de agosto, a Câmara Municipal, representada pelos Vereadores Elomar, Ilo e Rodrigo, estiveram 
visitando a Usina Hidrelétrica filial da CERTAJA, que está sendo instalada em Barão do Triunfo, na 
localidade Morrinhos. Foram recepcionados pelo Operador de Usina Senhor Rodrigo, que apresentou o 
funcionamento interno da mesma, o processo de monitorado por sistema computadorizado, bem como 
visitaram a barragem. Consideraram uma grande obra de suma importância para o Município, inclusive 
porque contribuirá para arrecadação de Barão do Triunfo. O Operador informou que a inauguração da usina 
esta prevista ainda para este ano.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 LUTA PELO ASFALTO DA ERS 711 
 

No dia 02 de setembro, às 14 horas, realizou-se Audiência Pública para tratar sobre asfaltamento da 
ERS711, que liga a BR 116 à Mariana Pimentel e Barão do Triunfo, organizada pela Comissão Ligação 
Asfáltica ERS 711 “Urgente”, presidida pelo Vice-Prefeito Gilmar com apoio da Câmara Municipal de Barão 
de Triunfo. Contou com a presença do Deputado Gilmar Sossela, Presidente da Comissão dos Municípios 
Sem Asfalto da Assembleia Legislativa; Deputado Marcelo Moraes;  Assessor Urbano Knorst do Deputado 
Federal Sérgio Moraes; Assessor do 
Deputado Lucas Redecker; Assessor 
Lody do Deputado Edson Brum;  
Assessor Jorge Barreto de Lima do 
Deputado Marroni, e o Engenheiro do 
DAER, Senhor Luis Antônio Teixeira. 
Compareceram o Prefeito Rui Valmir 
Brauvers Spotti, Presidente da 
Câmara Laureni, todos os 
Vereadores, o Gerente do Banrisul 
Enderson Ferraz, o Gerente do 
Sicredi Junior Tassinari, Diretora da 
Escola J.J. de Andrade, alunos, 
representantes das Associações 
Comunitárias, comunidade em geral, 
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Vereadores de Sertão Santana, Mariana Pimentel e Amaral Ferrador, que também estão nesta luta pelo 
acesso asfáltico. Na reunião o Engenheiro do Daer comunicou que a previsão de iniciar as obras do Lote I 
Barão do Triunfo à Mariana Pimentel no inicio do ano que vem estando já licitado o trajeto com o interesse 
da empresa em realizar a obra; já o Lote II trajeto Mariana Pimentel BR 116, será rescindido o contrato 
existente e seguirá para uma nova licitação. Foi uma reunião de extrema importância, ficando eles na 
expectativa de que o asfalto venha realmente até ao nosso Município, que seja breve e não pare. Irão 
acompanhar de perto todo o trabalho, pressionando, até que consigam esse tão sonhado asfalto.  
 
 

 REUNIÃO PARA TRATAR SOBRE SEGURANÇA PÚBLICA 
 

No dia 16 de setembro de 2013, a Câmara Municipal realizou reunião com o Comandante 28º Batalhão da 
Brigada Militar, Major José Renato Romano, dos Santos, juntamente com o Capitão da Brigada Militar 
Marcelo Oliveira da Costa, para tratar de assunto referente a Segurança Pública de nosso Município. 
Estiveram presentes a Presidente Laureni e demais Vereadores, Prefeito Municipal Rui, Vice Prefeito 
Gilmar, Assessor do Deputado Marcelo Morais Sr. Urbano, Assessor do Deputado Federal Marroni Sr. 
Jorge, representantes da Comunidade Linha Nova e Boca do Campo e pessoas da comunidade. Foi 
colocado pelas pessoas presentes a situação dos constantes roubos que vem ocorrendo no Município 
inclusive durante o dia nas localidades do interior. O Major entendeu o problema exposto na reunião e se 
comprometeu em aumentar as horas extras dos efetivos, para suprir a falta de mais soldados para Barão do 
Triunfo, será enviada a patrulha interativa e rural semanalmente para fazer ronda, comunicando que os 
Baronenses quando forem vítimas de delitos devem comunicar a Brigada Militar e também a Polícia Civil 
para que se tenha registro estatístico facilitando a conquista de investimento na área de segurança para 
Barão do Triunfo. Ficou definido que será agendada uma reunião com o Delegado Regional para cobrar a 
investigação dos processos e reivindicar mais servidores para atender na nossa Delegacia de Polícia Civil. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
CÂMARA DE BARÃO DO TRIUNFO REALIZA SESSÃO SOLENE 

 
Na noite da ultima segunda-feira, às 20 horas, a Câmara Municipal, a convite do CTG de Laçadores e 
Trovadores, realizou nessa entidade Sessão Solene em Homenagem a Semana Farroupilha. Estiveram 
presentes: Presidente Laureni e demais Vereadores, Prefeito Rui e esposa Celoi, Vice-Prefeito Gilmar, 
Patrão do CTG Laçadores e Trovadores Alverino, Patrona do CTG Chaleira Preta Andreia, Diretora da 
Escola Estadual Maria Tanise, Presidente da APAE Maria Helena, Presidente do Grupo da Melhor Idade 
Baronense Sr. Henrique, 
Representante da 
Brigada Militar Major 
Romano, Assessor do 
Deputado Marcelo Morais 
Sr Urbano, Assessor do 
Deputado Federal 
Marroni Sr. Jorge. No 
inicio da Solenidade os 
Vereadores usaram a 
palavra dizendo que essa 
Casa Legislativa se 
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encontrava ali, apoiando esse movimento, o trabalho de todos os patrões e Diretorias que por ali passaram, 
mantendo de pé aquela entidade cultural. Frisaram que devemos manter viva a chama crioula em nossos 
corações, não apenas na semana farroupilha, mas sim todos os dias de nossa vida, para que a nossa 
cultura tradicionalista gaúcha se propague por gerações e gerações. As autoridades também usaram a 
palavra falando sobre o tema. Antes de finalizar foi declamada a “Prece de um Gaúcho” e encerrando a 
Solenidade com o Hino Rio-Grandense entoado ao vivo. 
 

 
VISITA EM ERVATEIRAS 

 
Uma Comitiva de Vereadores e agricultores de Barão do Triunfo foram dia 11/12/2013 até o Município de 
Arvorezinha/RS, juntamente com a EMATER de Barão do Triunfo, acompanhados pela Emater de lá, para 
visitarem as Ervateiras e também produtores de erva-mate, que hoje se encontra com altos preços, muito 
utilizada para o nosso chimarrão. Visitaram a Ervateira Natumate, onde a proprietária Solange fez 
explanações desde o recebimento da erva em folha até o beneficiamento, vai para o pacote, é embalada e 
ensacada em fardos de 15kg, explicando que, desde que as folhas vão ao forno para torração, o processo é 
de um dia para ser empacotada. Visitaram também a propriedade do Sr. Renildo Dreom, que possui a 
média 14 hectares de plantação de erva-mate, numa 
propriedade de 25 hectares no total. Possui 5000 
pés de laranjas e também criação 500 porcos. Este 
Dia de Campo foi uma busca de alternativas para os 
nossos colonos, uma nova fonte de renda para o 
nosso Município, já que o clima de lá tem referência 
com o clima daqui. O terreno propício para plantio 
de erva mate é em cerrinhos, que contém pedras, 
para proveito da propriedade. O Sr. Renildo se diz 
ser um colono forte e que produz renda alta com 
essas culturas. Agradecemos os produtores 
acompanharam esse Dia de Campo e retornaram ao 
Município com incentivo de iniciarem em Barão do 
Triunfo o cultivo de erva mate. 
 
 

VIAGEM A BRASÍLIA 
 

Uma comitiva composta pelos vereadores Diogo (PSDB), Elomar (PMDB), Tiago (PP), Nercio (PTB), um de 
cada Bancada, e a Presidente Laureni, representando os demais Vereadores Rodrigo, Marcos, Ilo e Osmar, 
acompanhados pelo Prefeito Rui, foram no início do mês a Brasília, ida 01/10/2013 e retorno dia 
03/10/2013, para encaminhar pedidos através de verba parlamentar, programas e apoio, protocolando 20 
reivindicações juntos aos Gabinetes dos Deputados Federais, Senadores e Ministros, direcionados as mais 
diversas áreas, para o nosso Município: instalação de uma AGROINDÚSTRIA DE UVA em Barão do 
Triunfo; verba para aquisição de uma AMBULÂNCIA TIPO UTI para a Secretaria de Saúde do nosso 
Município; CONCLUSÃO DA BR 470; aquisição de uma CAÇAMBA para o nosso Município; 
PAVIMENTAÇÃO VIÁRIA URBANA DE BARÃO DO TRIUNFO; adesão de Barão do Triunfo no programa 
aquisição de CALCÁRIO para correção de solos; que Barão do Triunfo seja contemplado no programa 
“MAIS MÉDICO”; verba para aquisição de uma MÁQUINA MOTONIVELADORA para o nosso Município; 
liberação de recursos através do programa REQUALIFICA UBS para de melhorar as estruturas físicas dos 
nossos Postos de Saúde, Em reunião ao Ministério da Saúde, foi confirmada a liberação de recursos pelo 
programa requalifica UBS, para a reforma destes dois postos, verbas que ultrapassam a quantia de R$ 
150.000,00; verba para PÓRTICO de entrada do Município; construção de um CENTRO 
ADMINISTRATIVO; e PONTES; verba para investimento TURÍSTICO em nosso Município; aquisição de 
EQUIPAMENTOS DE GINÁSTICA, EXERCÍCIOS FÍSICOS E BRINQUEDOS para as Escolas Municipais 
Princesa Dona Leopoldina, Otelo Rosa e Egidio Vieira da Silva; EQUIPAMENTOS DE GINÁSTICA, 
EXERCÍCIOS FÍSICOS E BRINQUEDOS para a APAE de nosso Município; PATRULHA AGRÍCOLA para o 
nosso Município, com PLANTADEIRA/ADUBADEIRA, TRITURADOR PARA PREPARO DE SILAGEM, 
COLHEDORA DE MILHO, TRATOR AGRÍCOLA, PERFURADOR DE SOLO, a ser destinada para as 
Associações; PATRULHA AGRÍCOLA para o nosso Município, com 04 COLHEDORA DE GRÃOS E  
SECADOR DE GRÃOS, OU DEMAIS EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS que são necessárias, a ser 
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destinada para as Associações; aquisição de APARELHO ECÓGRAFO E APARELHO 
ELETROCARDIOGRAMA para área da Saúde do nosso Município; EQUIPAMENTOS DE GINÁSTICA, 
EXERCÍCIOS FÍSICOS E BRINQUEDOS para a praça central de nosso Município; aquisição de 
APARELHAGEM DE RX para a Unidade de Saúde do nosso Município; aquisição de APARELHAGEM DE 
RX DENTÁRIO para o Posto de Saúde do Centro de nosso Município e outro para o ESF da Zona dos 
Pachecos; solicitação de ANTENA DE TELEFONIA CELULAR para o interior do Município; CRECHE 
MUNICIPAL, que descobriram já estar cadastrada pelo Município. Os gabinetes que visitaram foram: 
Deputados Paulo Pimenta, José Otávio Germano, Vilson Covatti, Sérgio Moraes, Ronaldo Zulque, Nelson 
Marquezan, Enio Bacci, Nelson Padilha, Marco Maia, Jerônimo Goergen, Alceu Moreira, Giovani Cherini, 
Marco Feliciano, Fernando Marroni, Manoela Ávila, Ministério da Agricultura, Ministério da Saúde, Senadora 
Ana Amélia, Senador Paim, entre outros. Os vereadores consideraram uma viagem muito produtiva, tendo 
grande possibilidade de conseguirem verbas para Barão do Triunfo, dentro destes vários pedidos que foram 
encaminhados. A batalha não para por aqui, pois a tarefa agora é continuar em contato, acompanhando o 
trâmite das reivindicações. 
 
 

 

 
 
 
 
 

Senadora Ana Amélia Lemos Senador Paulo Paim

Representantes Telefonia OI do Brasil Ministério da Agricultura


