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Mensagem da Presidente  
 

 
 
 
Este relatório tem o propósito de registrar e divulgar o trabalho 
realizado pelo Legislativo Municipal neste ano de dois mil e 
quatorze. Procuramos administrar a Câmara com seriedade, dentro 
das normas legais, com economicidade e muito trabalho em prol do 
povo baronense. 
 

 
 
 
 
 
 

Nercio da Silva Ambos 
Presidente da Câmara Municipal 
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PRESIDENTE: NERCIO DA SILVA AMBOS 
VICE-PRESIDENTE: TIAGO PACHECO GOVONI 
1º SECRETÁRIO: MARCOS CESAR GARCIA  
2º SECRETÁRIO: RODRIGO SEMENSATTO DE LIMA 

 
DEMAIS VEREADORES: 

        
 
       
 
 
 
 
 
 
 
 
  

                                                               LAURENI G. PAGINI                          ILO W. LOMBARDI              ELOMAR ROCHA KOLOGESKI       

       
 

  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
                                                                     
                                                                       DIOGO DA ROCHA VAZ              OSMAR SILVEIRA DE SOUZA           
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FUNCIONÁRIOS 
 
 

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

 
 
 
 

 
 
SOLANGE SEMENSATTO AMENGUAL 
Escriturária e depois Tesoureira – Nomeada em 1993. 

 
 
 
 

 
 

ESTEFANIA BIELAVKI 
Assessora Legislativa – Exonerou-se em 10/04/2014. 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

DALVANA DOS PASSOS GARCIA 
Assessora Legislativa – Nomeada em 11/04/2014. 

 
 
 
 
 

 
IONICE DA SILVA CEGASPINI 
Auxiliar de Serviços Gerais - Nomeada em 03/05/2012 
 
 
 
 
 

 
 
CESAR CARVALHO AMBOSIO 
Escriturário – Exonerou-se em 10/09/2014 
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COMISSÃO REPRESENTATIVA: Mesa Diretora mais a Vereadora Laureni. 
 
COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E BEM – ESTAR SOCIAL: DIOGO DA 
ROCHA VAZ, PRESIDENTE; RODRIGO SEMENSATTO DE LIMA, SECRETÁRIO; 
OSMAR SILVEIRA DE SOUZA, RELATOR. 
 
COMISSÃO DE ORÇAMENTO, FINANÇAS E INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL: 
MARCOS CESAR GARCIA, PRESIDENTE; ILO WILDFAIER LOMBARDI, 
SECRETÁRIO; LAURENI GARCIA PAGINI, RELATORA. 
 
Líderes de Bancada: PMDB, Vereador Rodrigo Semensatto de Lima; PP, Vereador 
Marcos Cesar Garcia; PTB, Vereador Osmar Silveira de Souza; PSDB, Vereador Diogo 
da Rocha Vaz.   
 
 
 

SESSÕES DE PLENÁRIO 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

45 ORDINÁRIAS 
03 EXTRAORDINÁRIAS 
01 ESPECIAL 
01 SOLENE 
 

TOTAL: 50 SESSÕES 
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AUDIÊNCIAS PÚBLICAS 
 

Nº 001/14 – avaliação do cumprimento das metas fiscais e do resultado nominal e 
primário do 3° Quadrimestre 2013. Dia 24/02/14. 
N° 002/14 – avaliação do cumprimento das metas fiscais e do resultado nominal e 
primário do 1° Quadrimestre 2014. Dia 26/05/14. 
N° 003/14 – avaliação do cumprimento das metas fiscais e do resultado nominal e 
primário do 2° Quadrimestre 2014. Dia 29/09/14. 
N° 004/14 – elaboração e apreciação dos seguintes projetos oriundo do Executivo 
Municipal: PROJETO DE LEI N° 051/2014, que dispõe sobre a Lei de Diretrizes 
Orçamentárias (LDO), para o período de 2015, e PROJETO DE LEI N° 052/2014, que 
dispõe sobre o Orçamento Anual, estima à receita e fixa despesa do Município de Barão 
do Triunfo para o exercício de 2015. Dia 08/12/14.  
 
 
 
 
 

 
OFÍCIOS 

 
 65 Ofícios ao Prefeito 

 
 61 Ofícios Legislativos 

  
89 Ofícios a Terceiros 

 
08 Ofícios Plenário 

 
02 Ofícios Circulares 
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PORTARIAS 
 
 

N º 001/14 – Concede dez dias de férias ao Servidor Cesar Ambrosio. Data 06/01/2014. 
N º 002/14 – Nomeia como responsável pelas compras da Câmara a servidora Solange 
Semensatto Amengual. Data 09/01/2014. 
N º 003/14 – Concede trinta dias de férias a Servidora Solange Semensatto Amengual. 
Data 27/01/2014. 
Nº 004/14 – Nomeia o Escriturário Cesar como Tesoureiro, durante o período de férias da 
Servidora Solange. Data 27/01/2014. 
N º 005/14 – Concede dez dias de férias ao Assessor Jurídico da Câmara. Data 
04/02/2014. 
N º 006/14 – Concede férias de trinta dias a Servidora Estefânia Bielavski. Data 
06/03/2014. 
N º 007/14 – Exonera Estefânia Bielavski. Data 10/04/2014. 
N º 008/14 – Nomeia Dalvana dos Passos Garcia no cargo de Assessora Legislativa. Data 
11/04/2014. 
N º 009/14 – Concede Licença Prêmio ao Servidor Cesar Carvalho Ambrosio. Data 
18/06/2014. 
N º 010/14 – Exonera Cesar Carvalho Ambrosio. Data 10/09/2014. 
N º 011/14 – Dispõe sobre a depreciação dos bens móveis e imóveis da Câmara 
Municipal de Barão do Triunfo/RS e dá outras providências. Data 22/09/2014. 
N º 012/14 – Nomeia Comissão de Funcionários para acompanharem a avaliação dos 
bens patrimoniais da Câmara Municipal de Barão do Triunfo/RS. Data 22/09/2014. 
N º 013/14 – Designa a Comissão Fiscalizadora para acompanhamento do concurso 
público nº 001/2014, da Câmara Municipal de Barão do Triunfo e dá outras providências. 
Data 24/10/2014. 
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CONTRATOS 
 

Nº CREDOR OBJETO VALOR R$ DATA 
 

AMPARO 

CONTRATO 
01/14 

ALCIR SEMENSATTO & 
CIA LTDA 

Material de 
Expediente 

 

R$2442,18 
TOTAL 

24/02/2014 
Carta Convite 

001/2014 
 

CONTRATO 
02/14 

PAULO CESAR GARCIA 
- ME 

 
Material de 
Expediente 

 

R$497,05 
TOTAL 

24/02/2014 
Carta Convite 

001/2014 

CONTRATO 
03/14 

ALCIR SEMENSATTO & 
CIA LTDA 

Material de Copa, 
cozinha, limpeza 
e higienização 

R$2332,25 
TOTAL 

24/02/2014 
Carta Convite 

002/2014 

CONTRATO 
04/14 

PAULO CESAR GARCIA 
- ME 

Material de Copa, 
cozinha, limpeza 
e higienização 

R$2085,74 
TOTAL 

24/02/2014 
Carta Convite 

002/2014 

CONTRATO 
05/14 

REGIONAL TECNOINFO 
LTDA 

Torner e 
cartuchos de 

impressão 
 

R$5125,02 
TOTAL 

24/02/2014 
Carta Convite 

003/2014 

CONTRATO 
06/14 

SANDER COMPANY 
LTDA 

Torner e 
cartuchos de 

impressão 
 

R$1459,50 
TOTAL 

24/02/2014 
Carta Convite 

003/2014 

CONTRATO 
07/14 

DELTA SOLUÇÕES EM 
INFORMÁTICA 

FlyTransparência 
R$260,00 
MENSAL 

01/04/2014 
Inexigibilidade 

001/2014 

CONTRATO 
08/14 

IGAM 
Aquisição de 
informativos 

mensais 

R$900,00 
MENSAL 

21/05/2014 
Inexigibilidade 

002/2014 

CONTRATO 
09/14 

VERITÁ 
Avaliação 
patrimonial 

R$4800,00 
TOTAL 

20/08/2014 
 

Dispensa de 
Licitação 
009/2014 

CONTRATO 
10/14 

PIASCON 
Realização de 

concurso público 
R$2998,62 

TOTAL 
28/10/2014 

 

Dispensa de 
Licitação 
014/2014 

ADITIVO 003 
AO 

CONTRATO 
07/2011 

 

REGIONAL TECNOINFO 
- JORNAL 

Publicação legal e 
institucional da 

Câmara 

PRAZO 
20/03/2014 

POR 12 
MESES 

Carta Convite 
002/2011 

ADITIVO 003 
CONTRATO 

010/2011 
 

DELTA SOLUÇÕES EM 
INF. 

Aquisição de 
software folha-
contabilidade-

tesouraria 

PRAZO E 
REAJUSTE 

29/08/14 
POR 12 
MESES 
reajuste 

Tomada de 
Preço 

20/2011 

ADITIVO 001 
CONTRATO 

09/2012 
 

PROCERGS 
Hospedagem de 
página eletrônica 
– site da câmara 

REAJUSTE 
05/03/2014 

reajuste 

Dispensa de 
Licitação 
003/2012 

ADITIVO 04 
CONTRATO 

02/2011 
 

CONECTSUL 
ACESSO 

INTERNET 
Prazo 30/12/2014 

Inexigibilidade 
001/2011 

ADITIVO 001 
CONTRATO 

003/14 
ALCIR SEMENSATTO 

Material de 
consumo 

R$130,30 18/12/2014 
Carta Convite nº 

001/14 

ADITIVO 001 
AO 

CONTRATO 
005/14 

REGIONAL TECNOINFO 
TONER E 

CARTUCHOS 
IMPRESSÃO 

R$767.76 18/12/2014 
Carta Convite nº 

002/14 
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                             LICITAÇÕES  
 
LICITAÇÕES OBJETO DATA HOMOLOG. 

CONTRATOS 
ORIUNDOS LICITAÇÃO 

 
CARTA CONVITE Nº 

001/2014 
EDITAL 001 –  

 

Material de expediente 
 

24/02/2014 

 
ALCIR SEMENSATTO & CIA 

LTDA 

PAULO CESAR 
FRANCHESCHI GARCIA 

 
CARTA CONVITE Nº 

002/2014 
EDITAL 002 

 

Aquisição material de 
copa, cozinha, limpeza e 
higienização 

24/02/2014 

 
ALCIR SEMENSATTO & CIA 

LTDA 

PAULO CESAR 
FRANCHESCHI GARCIA 

 
CARTA CONVITE Nº 

003/2014 
EDITAL 003   

 

Torner e cartuchos de 
impressão 

24/02/2014 

 
REGIONAL TECNOINFO 

LTDA 

SANDER COMPANY LTDA 

 
INEXIGIBILIDADE 

Nº 001/2014 
 

Fly transparência 25/03/2014 DELTA 

INEXIGIBILIDADE 
 

Nº 002/2014 
 

Aquisição de 
Informativos 

20/05/2014 IGAM 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Câmara Municipal de Barão do Triunfo 

    
         

 

Resumo/2014                                                                                                       10 
 

 

 

 

 

PARTICIPAÇÕES EM REUNIÕES, CURSOS, 
SEMINÁRIOS e COMPROMISSOS 

 
PARTICIPANTE OBJETIVO: IDA DIA 

NERCIO CURSO INLEGIS - em Porto Alegre 07a 10/jan 

NERCIO REUNIÃO DE IDA A CEEE- EM SÃO JERÔNIMO 28/jan 

DIOGO REUNIÃO DE IDA A CEEE- EM SÃO JERÔNIMO 28/jan 

MACOS REUNIÃO NA 12° CRE-SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO RS  12/fev 

RODRIGO REUNIÃO NA 12° CRE-SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO RS  12/fev 

TIAGO REUNIÃO NO COMANDO REGIONAL DE POLICIA OSTENSIVA 14/fev 

NERCIO REUNIÃO NO COMANDO REGIONAL DE POLICIA OSTENSIVA 14/fev 

ELOMAR IDA AO ENCONTRO DE CAMARAS DE VERADORES MUNICIPAIS 25a28/fev 

MARCOS IDA AO DAER E A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA - POA 26/fev 

ILO IDA AO ENCONTRO DE CAMARAS DE VERADORES MUNICIPAIS 25a28/fev 

NERCIO IDA AO TCE, REGISTRAR SENHA DE PRESIDENTE  13/mar 

DIOGO IDA AO GABINETE DO DEPUTADO LUCAS REDECKER 11/mar 

LAURENI AUDIÊNCIA PUBLICA SOBRE IMPLANTAÇÃO DE RÁDIOS COMUNITÁRIAS 23/abr 

NERCIO AUDIÊNCIA PUBLICA SOBRE IMPLANTAÇÃO DE RÁDIOS COMUNITÁRIAS 23/abr 

ELOMAR AUDIÊNCIA PUBLICA SOBRE IMPLANTAÇÃO DE RÁDIOS COMUNITÁRIAS 23/abr 

RODRIGO  IDA AO SEMINÁRIO DE POLITICAS PÚBLICAS MUNICIPAIS -POA 08a11/abr 

TIAGO  IDA AO SEMINÁRIO DE POLITICAS PÚBLICAS MUNICIPAIS -POA 08a11/abr 

NERCIO  IDA AO SEMINÁRIO DE POLITICAS PÚBLICAS MUNICIPAIS -POA 08a11/abr 

NERCIO IDA REUNIÃO COM A DIRETORIA DE RELAÇOES INSTITUCIONAIS DA OI 29/abr 

LAURENI IDA REUNIÃO COM A DIRETORIA DE RELAÇOES INSTITUCIONAIS DA OI 29/abr 

ILO IDA REUNIÃO COM A DIRETORIA DE RELAÇOES INSTITUCIONAIS DA OI 29/abr 

NERCIO IDA AUDIÊNCIA PUBLICA SOBRE PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA 13/mai 

MARCOS IDA AUDIÊNCIA PUBLICA SOBRE PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA 13/mai 

LAURENI IDA AO CURSO DE ELABORAÇÃO DE PROJETOS 15/mai 

TIAGO IDA AO CURSO DE ELABORAÇÃO DE PROJETOS 15/mai 

LAURENI REUNIÃO MINHA CASA MINHA VIDA 20/mai 

NERCIO REUNIÃO MINHA CASA MINHA VIDA 20/mai 

MARCOS IDA A BRASILIA 3 a 5/maio 

ILO IDA A BRASILIA 3 a 5/maio 

RODRIGO IDA A BRASILIA 3 a 5/maio 

NERCIO IDA A BRASILIA 3 a 5/maio 

OSMAR IDA A BRASILIA 3 a 5/maio 

NORBERTO IDA A BRASILIA 3 a 5/maio 

ILO REUNIÃO VIVO TELEFONIA 02/jun 

TIAGO REUNIÃO VIVO TELEFONIA 02/jun 

LAURENI REUNIÃO VIVO TELEFONIA 02/jun 

NERCIO REUNIÃO VIVO TELEFONIA 02/jun 

RODRIGO REUNUIÃO ANATEL 01/jul 

NERCIO REUNIÃO ANATEL 01/jul 

TIAGO REUNIÃO ANATEL 01/jul 

LAURENI REUNIÃO ANATEL 01/jul 

NERCIO TCE - SIAPES 25/jul 

NERCIO COTAR PREÇO DE GESSO 13/ago 

ELOMAR CURSO ARVOREZINHA 12 e13/set 

ILO CURSO ARVOREZINHA 12 e13/set 

DIOGO IDA GABINETE DEP. LUCAS REDECKER 14/out 

LAURENI SIMPÓSIO 28 a 31/10 

TIAGO IDA GABINETE DEP JERÔNIMO GOERGEM 05/nov 
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MARCOS IDA GABINETE DEP JERÔNIMO GOERGEM 05/nov 

NERCIO IDA GABINETE DEP MARCELO MORAES 13/nov 

LAURENI IDA GABINETE DEP MARCELO MORAES 13/nov 

DIOGO IDA REUNIÃO ARROIO RATOS ESTRADA FAXINAL-BR290 11/Nov 

NERCIO IDA REUNIÃO ARROIO RATOS ESTRADA FAXINAL-BR290 11/nov 

RODRIGO IDA AO GABINETE DO DEP GIOVANI FELTES 19/nov 

RODRIGO REUNIÃO ACVERC 27/nov 

MARCOS REUNIÃO ACVERC 27/nov 

NERCIO IGAM LEVAR PL LDO E LOA 25/nov 

RODRIGO REUNIÃO ACVERC 21/nov 

NERCIO REUNIÃO ACVERC 21/nov 

MARCOS REUNIÃO ACVERC 21/nov 

DIOGO IDA GAB. DEPUTADO LUCAS REDECKER 25/nov 

DIOGO REUNIAO ACVERC  21/nov 

TIAGO REUNIÃO ACVERC 27/nov 

DIOGO REUNIÃO ACVERC 27/nov 

DIOGO IDA GAB. DEPUTADO LUCAS REDECKER 11/dez 

MARCOS REUNIÃO SEGURANÇA CHARQUEADAS 29/dez 

DIOGO REUNIÃO SEGURANÇA CHARQUEADAS 29/dez 

NERCIO REUNIÃO SEGURANÇA CHARQUEADAS 29/dez 

NERCIO REUNIÃO CERTAJA TAQUARI 30/dez 

ELOMAR REUNIÃO CERTAJA TAQUARI 30/dez 
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PROJETOS 
 DO  

LEGISLATIVO 
 

 
PROJETOS DE LEI  

   
 

PROJETO DE LEI LEGISLATIVO Nº 001/14, MESA DIRETORA, 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. 5,64%, exceto 
Assessor Jurídico que foi 3,29%. APROVADO 24/03/2014. 
PROJETO DE LEI LEGISLATIVO Nº 002/14, MESA DIRETORA, fixa a revisão geral 
anual para os subsídios do Prefeito, Vice-Prefeito, Secretários Municipais, Presidente da 
Câmara e Vereadores, com base no índice aplicado aos servidores públicos municipais e 
dá outras providências. 5,64%. APROVADO 24/03/2014. 
PROJETO DE LEI LEGISLATIVO Nº 003/14, MESA DIRETORA, altera o parágrafo 2°, 
do Artigo 1°, da Lei Municipal n° 138/1998, que disciplina a utilização de diárias dos 
Vereadores e dá outras providências. APROVADO 26/05/2014. 
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PROJETO DE LEI LEGISLATIVO Nº 004/14, MESA DIRETORA, altera o art. 4°, da Lei 
Municipal n° 070/2012, que dispõe sobre a fixação dos subsídios dos Secretários 
municipais para a Legislatura de 2013 a 2016 e dá outras providências. APROVADO 
02/06/2014. 
PROJETO DE LEI  LEGISLATIVO Nº 005/14, VEREADOR ELOMAR, institui o dia da 
Bíblia do calendário de eventos do Município de Barão do Triunfo e dá outras 
providências. APROVADO 30/06/2014. 
PROJETO DE LEI  LEGISLATIVO Nº 006/14, VEREADOR NERCIO, estabelece a data 
do segundo domingo de setembro como o dia municipal do Tradicionalista Gaúcho em 
Barão do Triunfo e dá outras providências. APROVADO 08/09/2014. 
PROJETO DE LEI  LEGISLATIVO Nº 007/14, VEREADOR DIOGO, institui a Azaleia 
como flor símbolo no Município de Barão do Triunfo e dá outras providências. RETIRADO 
26/09/2014. 
PROJETO DE LEI  LEGISLATIVO Nº 008/14, VEREADOR DIOGO E VEREADORA 
LAURENI, institui a Rosa como flor símbolo no Município de Barão do Triunfo e dá outras 
providências. APROVADO 06/10/2014. 
 

RESOLUÇÕES 
 

RESOLUÇÃO Nº 001/14 – Cria a Comissão Especial de Agricultura na Câmara Municipal 
de Barão do Triunfo. Data 28/04/2014. Vereador Diogo, Presidente; Vereador Tiago, 
Secretário; Vereador Elomar, Relator; Suplente, Vereador Nercio. 

RESOLUÇÃO N° 002/14 – Dispõe sobre o horário de expediente da Câmara Municipal de 
Barão do Triunfo nos dias de realização dos jogos da seleção brasileira de futebol na 
Copa do Mundo de 2014 e dá outras providências. Data 16/06/14. 

 
DECRETOS 

 

DECRETO LEGISLATIVO Nº 001/14 – Decreta Ponto Facultativo a data que indica e dá 
outras providências (Carnaval). Data 24/02/14. 

DECRETO LEGISLATIVO N° 002/14 – Aprova as contas do Sr. Rui Valmir Brauvers 
Spotti, na condição de Vice-Prefeito Municipal de Barão do Triunfo, referente ao exercício 
financeiro de 2010. Data 14/04/14. 
DECRETO LEGISLATIVO N° 003/14 – Acolhe o parecer prévio do Tribunal de contas do 
Estado do Rio Grande do Sul e rejeita as contas do Senhor Odone Kloppemburg, na 
condição de Prefeito Municipal de Barão do Triunfo, referente ao exercício de 2010. 
(rejeitadas as contas) Data 16/04/14. 

DECRETO LEGISLATIVO N° 004/14 – Decreta ponto facultativo na data que indica e dá 
outras providências (Corpus Christ). Data 17/06/2014. 

DECRETO LEGISLATIVO N° 005/14 – Decreta ponto facultativo e sua transferência para 
a data que indica e dá outras providências (Dia do Funcionário Público). Data 24/10/2014.  
DECRETO LEGISLATIVO N° 006/14 – Acrescenta os Arts. 19-A e 19-B ao Decreto 
Legislativo nº 019/2000, que regulamenta a aplicação de concursos na Câmara Municipal 
de Vereadores de Barão do Triunfo e dá outras providências. Data 17/11/2014. 
DECRETO LEGISLATIVO N° 007/14   
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PROJETOS 
DO 

EXECUTIVO 

PREFEITO MUNICIPAL RUI VALMIR BRAUVERS SPOTTI 
 

 

PROJETO DE LEI Nº 001/14, autoriza o Município firmar Convênio com a APAE de Barão 
do Triunfo.  R$26.000,00 Souza Cruz. APROVADO 10/02/2014.  
PROJETO DE LEI Nº 002/14 . Número Vago. 
PROJETO DE LEI Nº 003/14, estabelece o quadro de provimento efetivo do Poder 
Executivo de Barão do Triunfo (Motorista e Servente). APROVADO 05/03/2014. 
PROJETO DE LEI Nº004/14, autoriza o Município à contratação temporária requerida 
pelas Secretarias da Administração e Educação (Professor de Língua Portuguesa, 
Professor de Língua Inglesa, Professor de matemática, Regente de música, e escriturário) 
com EMENDA ADITIVA Nº 001 DE AUTORIA DO VEREADOR RODRIGO. APROVADO 
17/02/2014. 
PROJETO DE LEI Nº 005/14, autoriza a prorrogação da Lei Municipal nº 116/2013, 
(Licenciador Ambiental, Assistente Social, Professor de educação física para Oficina 
Terapêutica). APROVADO 05/03/2014. 
PROJETO DE LEI Nº 006/14, institui a Política Municipal de Resíduos Sólidos de Barão 
do Triunfo – RS e dá outras providências. ARQUIVADO 05/05/2014. 
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PROJETO DE LEI Nº 007/14, autoriza o Município de Barão do Triunfo a aderir ao 
Programa Mais Médico e dá outras providências. APROVADO 17/04/2014. 
PROJETO DE LEI Nº 008/14, autoriza o Poder Executivo Municipal a celebrar convênio 
de cooperação técnica e financeira com a Associação dos Estantes Universitários de 
Barão do Triunfo, com a finalidade de atender as necessidades de transporte dos 
Estudantes Universitários, Estudantes de Nível Técnico do Município de Barão do Triunfo 
e dá outras providências. R$4.000,00 mensais. APROVADO 24/03/2014. 
PROJETO DE LEI Nº 009/14, autoriza a abertura de Crédito Especial no valor de R$ 
88.000,00 (oitenta e oito mil reais), no orçamento vigente; Altera PPA e LDO, e dá outras 
providências.  APROVADO 24/03/2014. 
PROJETO DE LEI Nº 010/14, estabelece o índice de reajuste para Revisão Geral Anual 
no Município de Barão do Triunfo e dá outras providências. 5,64% APROVADO 
24/03/2014. 
PROJETO DE LEI Nº 011/14, estabelece o quadro de provimento efetivo do Poder 
Executivo de Barão do Triunfo (Enfermeiro). APROVADO 24/03/2014. 
PROJETO DE LEI Nº 012/14, altera o art. 4º da Lei Municipal nº 070/2012, que dispõe a 
fixação do subsídio dos Secretários Municipais para a legislatura de 2013 a 2016.  
ARQUIVADO 22/04/2014. 
PROJETO DE LEI Nº 013/14, autoriza o Poder Executivo Municipal a realizar a despesa 
que indica e dá outras providências, R$ 1.800,00 para o evento “Rodeio Estadual”. 
APROVADO 31/03/2014. 
PROJETO DE LEI Nº 014/14, estabelece o quadro de provimento efetivo do Poder 
Executivo de Barão do Triunfo (Fonoaudióloga). APROVADO 14/04/2014. 
PROJETO DE LEI Nº 015/14. Número Vago. 
PROJETO DE LEI Nº 016/14, estabelece o quadro de provimento efetivo do Poder 
Executivo de Barão do Triunfo (Enfermeiros ESF – Nutricionista da Saúde – Educador 
Físico). APROVADO 19/05/2014. 
PROJETO DE LEI Nº 017/14, autoriza o Poder Executivo Municipal a proceder à 
contratação de pessoal por prazo determinado (Professor de Língua Inglesa) com 
MENSAGEM RETIFICATIVA. APROVADO 05/05/2014. 
PROJETO DE LEI Nº 018/14, autoriza o Poder Executivo Municipal a proceder à 
prorrogação de Lei Municipal nº 126/2013 (Enfermeiro e Técnico de Enfermagem) com 
MENSAGEM RETIFICATIVA. APROVADO 05/05/2014.  
PROJETO DE LEI Nº 019/14. Número Vago. 
PROJETO DE LEI Nº 020/14 autoriza o Poder Executivo Municipal a proceder à 
contratação de pessoal por prazo determinado (Professor de Língua Inglesa) RETIRADO 
01/07/2014. 
PROJETO DE LEI Nº 021/14, autoriza a realizar despesa que indica e dá outras 
providências (Festa do Município – limite de R$55.800,00). APROVADO 19/05/2014. 
PROJETO DE LEI Nº 022/14, dispõe sobre a concessão de vales-alimentação aos 
servidores municipais e dá outras providências com MENSAGEM RETIFICATIVA. 
APROVADO 30/06/2014. 

PROJETO DE LEI Nº 023/14, abre Crédito Especial – Excesso de arrecadação no 
Orçamento de 2014 do tipo alteração especial, altera PPA e LDO. (R$ 60.000,00 
para Secretaria de Saúde). APROVADO 09/06/2014. 
PROJETO DE LEI Nº 024/14, 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. (Psiquiatra NAAB, 



Câmara Municipal de Barão do Triunfo 

    
         

 

Resumo/2014                                                                                                       16 
 

 

 

 

Assistente Social NAAB, Assistente Social CRAS, Oficineira terapêutica). 
APROVADO 16/06/2014. 
PROJETO DE LEI Nº 025/14, autoriza a abertura de créditos adicionais 
suplementares (especial) no valor total de R$ 324.000,00 (Trezentos e vinte e 
quatro mil reais), no orçamento vigente, altera PPA e a LDO e dá outras 
providências com EMENDA MODIFICATIVA Nº 001 DE AUTORIA DO 
VEREADOR MARCOS. APROVADO 30/06/2014. 
PROJETO DE LEI Nº 026/14, altera PPA e LDO e dá outras providências com 
EMENDA MODIFICATIVA Nº 001 DE AUTORIA DO VEREADOR MARCOS. 
APROVADO 30/06/2014. 
PROJETO DE LEI Nº 027/14,  estabelece normas para a exploração de serviço de 
Automóveis, Lotação, Kombi, Micro-ônibus, de Aluguel (Taxi), no Município de 
Barão do Triunfo e dá outras providências. ARQUIVADO 04/08/2014. 
PROJETO DE LEI Nº 028/14, cria Comissão Municipal de Trânsito de Barão do 
Triunfo, órgãos auxiliares e consultivos do Poder Executivo Municipal, na tomada 
de decisões de todas as questões relativas ao trânsito, bem como renova as Leis 
Municipais 025/93, 99/94 e 37/97. APROVADO 11/08/2014.  
PROJETO DE LEI Nº 029/14, institui a Política Municipal de Resíduos Sólidos de 
Barão do Triunfo – RS e dá outras providências. APROVADO 30/06/2014. 
PROJETO DE LEI Nº 030/14, autoriza o Executivo a outorgar a permissão de uso de bem 

móvel do Município e dá outras providências (Retroescavadeiras) com EMENDA 
MODIFICATIVA Nº 001 DE AUTORIA DA BANCADA DO PMDB. APROVADO 
07/07/2014. 
PROJETO DE LEI Nº 031/14, abre Crédito Especial – anulação de dotação no Orçamento 
de 2014 do tipo alteração especial, altera PPA e LDO. (Abertura de Crédito adicional 
especial no valor de R$ 6.500,00). APROVADO 07/07/2014. 
PROJETO DE LEI Nº 032/14, autoriza o Executivo a outorgar a permissão de uso de bem 

móvel do Município e dá outras providências (Implementos Agrícolas) com EMENDA 
MODIFICATIVA Nº 001 DE AUTORIA DA BANCADA DO PTB. APROVADO 
07/07/2014. 
PROJETO DE LEI Nº 033/14, disciplina a utilização de diárias do Prefeito Municipal e dá 
outras providências com EMENDA Nº 002 DE AUTORIA DOS VEREADORES NERCIO, 
LAURENI E MARCOS e EMENDA Nº 003 DE AUTORIA DO VEREADOR NERCIO. 
APROVADO 15/09/2014. 
PROJETO DE LEI Nº 034/14, fixa a fração mínima e desmembrável dos lotes urbanos, 
bem como revoga-se as Leis Municipais 028/97 e 026/02, e dá outras providências. 
ARQUIVADO 24/11/2014. 
PROJETO DE LEI Nº 035/14, 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 (Técnico em Enfermagem). APROVADO 
25/08/2014. 
PROJETO DE LEI Nº 036/14, dispõe sobre a criação do Conselho Municipal de Direitos 
do Idoso, Fundo Municipal de Direitos do Idoso e dá outras Providências. APROVADO 
18/08/2014. 
PROJETO DE LEI Nº 037/14, institui o Programa Passe Livre Estudantil, cria o Fundo 
Municipal do Passe Livre Estudantil e dá outras Providências. APROVADO 18/08/2014. 
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PROJETO DE LEI Nº 038/14, 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. (02 vagas Serventes). 
APROVADO 18/08/2014. 

PROJETO DE LEI Nº 039/14, autoriza a realização de Convênios de Cooperação 
com o Estado do Rio Grande do Sul e com a Agência Estadual de Regulação dos 
Serviços Públicos Delegados do Rio Grande do Sul, a celebração de Contrato de 
Programa com a CORSAN e dá outras providências. APROVADO 06/10/2014. 
PROJETO DE LEI Nº 040/14, altera a Lei Municipal nº 101/2006, que dispõe sobre o 
Conselho Municipal de Saúde – CMS de Barão do Triunfo com EMENDA MODIFICATIVA 
Nº 001 DE AUTORIA DA MESA DIRETORA. APROVADO 15/09/2014. 
PROJETO DE LEI Nº 041/14. Número Vago. 
PROJETO DE LEI Nº 042/14, autoriza o Poder Executivo Municipal a realizar a despesa 
que indica e dá outras providências. Semana Farroupilha R$2.000,00. APROVADO 
08/09/2014. 
PROJETO DE LEI Nº 043/14, autoriza o Poder Executivo Municipal a proceder à 
prorrogação da Lei Municipal nº 146/2013 (Contratação de servidor efetivada), para 
atender necessidade de excepcional interesse público e dá outras providências. 
ARQUIVADO 29/09/2014. 
PROJETO DE LEI Nº 044/14, dispõe sobre as Diretrizes Orçamentárias do Município de 
Barão do Triunfo para o exercício de 2014 e dá outras providências. DEVOLVIDO 
11/11/2014. 
PROJETO DE LEI Nº 045/14, institui a imprensa oficial do Município, dispõe sobre a 
publicação dos avisos de licitação e dá outras providências. APROVADO 20/10/2014. 
PROJETO DE LEI Nº 046/14, autoriza o Poder Executivo Municipal a proceder contratar 
emergencialmente, para atender necessidade de excepcional interesse público e dá 
outras providências (Professor de Língua Portuguesa, Professor de Língua Inglesa, 
Professor de matemática, Regente de música, e escriturário) com EMENDA ADITIVA Nº 
001 DE AUTORIA DO VEREADOR RODRIGO. APROVADO 13/10/2014. 
PROJETO DE LEI Nº 047/14, institui Turno Único no serviço público municipal e dá outras 
providências. APROVADO 27/10/2014. 
PROJETO DE LEI Nº 048/14, autoriza o Poder Executivo Municipal a proceder à 
prorrogação da Lei Municipal nº 156/2014 (contratação de servidor efetivada) para 
atender necessidade de excepcional interesse público e dá outras providências (Técnico 
em enfermagem). APROVADO 27/10/2014. 
PROJETO DE LEI Nº 049/14, 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 (Servente). APROVADO 24/11/2014. 
PROJETO DE LEI Nº 050/14. Número Vago. 
PROJETO DE LEI Nº 051/14, dispõe sobre as Diretrizes Orçamentárias do Município de 
Barão do Triunfo para o exercício de 2014 e dá outras providências. APROVADO 
15/12/2014. 
PROJETO DE LEI Nº 052/14, dispõe Orçamento Anual, estima à receita e fixa as 
despesas do Município de Barão do Triunfo para o exercício de 2015 e dá outras 
providências. APROVADO 22/12/2014. 
PROJETO DE LEI Nº 053/14, dispõe sobre a Política Municipal de Proteção aos Direitos 
da Criança e do Adolescente, cria o Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do 
Adolescente, o Sistema Municipal de Atendimento Socioeducativo e o(s) Conselho(s) 
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Tutelar (es) com EMENDA MODIFICATIVA Nº 001 DE AUTORIA DO VEREADOR 
RODRIGO. APROVADO 08/12/2014.  
PROJETO DE LEI Nº 054/14, autoriza o Poder Executivo Municipal a proceder à 
prorrogação da Lei Municipal nº 163/2014 (Contratação de servidor efetivada), para 
atender necessidade de excepcional interesse público e dá outras providências 

(Psiquiatra NAAB, Assistente Social NAAB, Assistente Social CRAS, Oficineira 
terapêutica). APROVADO 08/12/2014.  
PROJETO DE LEI Nº 055/14, altera o art. 2º, 7º, 10 da Lei Municipal nº 229/2009 que 
dispõe sobre a estrutura político administrativo e o regime de Cargos em Comissão e 
Funções e Gratificadas no Município de Barão do Triunfo, e dá outras providências. 
PEDIDO DE VISTAS 22/12/2014. 
PROJETO DE LEI Nº 056/14, altera o 2º, art. 1º da Lei Municipal nº 147/2014 que 
autorizou o Município a participar do Programa Mais Médicos e dá outras providências 
com EMENDA MODIFICATIVA Nº 001 DE AUTORIA DA BANCADA PTB. APROVADO 
22/12/2014. 
PROJETO DE LEI Nº 057/14, autoriza o Poder Executivo Municipal a realizar a despesa 
que indica e dá outras providências, despesa R$ 6.200,00 no evento “Festa da Uva”. 
APROVADO 22/12/2014. 
PROJETO DE LEI Nº 058/14, autoriza o Poder Executivo a firmar convênio com o 
CONSEPRO (Conselho Comunitário Pró-Segurança Pública de Barão do Triunfo), 
repassando a importância de até R$ 3.000,00 (três mil reais) mensais, e dá outras 
providências. APROVADO 22/12/2014. 
PROJETO DE LEI Nº 059/14, autoriza o Poder Executivo a firmar convênio com o 
COREDE – Centro Sul e dá outras providências. R$ 380,00 mensais. APROVADO 
22/12/2014. 
PROJETO DE LEI Nº 060/14, autoriza a abertura de créditos adicionais suplementares 
(especial) no valor total de R$ 60.000,00 (sessenta mil reais), no orçamento vigente, 
altera PPA e a LDO e dá outras providências.  APROVADO 31/12/2014. 
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PEDIDO DE PROVIDÊNCIA Nº 009/14 DO VEREADOR DIOGO, que sejam 
providenciados limpeza, com recolhimento de lixo, patrolamento e roçadas das estradas 
que dão acesso às cachoeiras municipais de Barão do Triunfo, em especial, a Cachoeira 
do Roque. APROVADO 10/02/2014. 
INDICAÇÃO Nº 008/14 DO VEREADOR DIOGO propõe REITERAÇÃO de INDICAÇÃO 
009/13, do Vereador Diogo, aprovada por unanimidade em 25 de fevereiro de 2013: “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 faixa da população, buscando viabilizar e 
expandir o comércio municipal.” APROVADO 24/02/2014. 
PEDIDO DE PROVIDÊNCIA Nº 033/14 DO VEREADOR DIOGO, que seja providenciado 
aterramento do pé da lomba conhecida como Isaías, na Estrada do Arroio Grande, 
Faxinal, antes da propriedade do Sr. Alverino, Patrão do CTG, vulgo Vica.  APROVADO 
17/03/2014. 
PEDIDO DE PROVIDÊNCIA Nº 037/14 DO VEREADOR DIOGO, que seja providenciado 
construção de bocas de lobo, bem como colocação de canos de saneamento na lateral 
da Rua Tassinari Cesare, no cruzamento com a Rua Bento Gonçalves.  APROVADO 
17/03/2014. 
PEDIDO DE PROVIDÊNCIA Nº 038/14 DO VEREADOR DIOGO, que sejam 
providenciadas melhorias no calçamento da Sede nos locais onde há necessidade, em 
especial, no cruzamento da Rua Ten. Cel. Juca Tavares com a Av. Luiz Gonzaga 
Dalbem, ao lado do Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Barão do Triunfo; em frente à 
Sociedade Recreativa Cruzeiro, atual alojamento da Elecnor; em frente à Borracharia do 
Negão, defronte ao antigo prédio da agência do Sicredi.  APROVADO 17/03/2014. 
PEDIDO DE PROVIDÊNCIA Nº 044/14 DO VERADOR DIOGO, que sejam 
providenciados patrolamento, encascalhamento, roçadas, manutenção de bueiros e 
pontes no trecho que liga a localidade Arroio Grande ao Faxinal, entrando próximo à 
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Ponte de Ferro, passando pela propriedade do Sr. Eli Lepiconski, Sr. Jauri Michels, 
saindo próximo à residência do Sr. Lody Andriotti.  APROVADO 07/04/2014. 
PEDIDO DE PROVIDÊNCIA Nº 045/14 DO VEREADOR DIOGO, que sejam 
providenciados patrolamento, encascalhamento e roçadas na Estrada do Mato Bier, 
partindo da Ponte do Arroio Grande, passando pela residência do Prefeito Rui Spotti. 
Retornando à Sede, passando pela caixa d’água da Corsan, fazendo também a travessa 
que se inicia na propriedade do Sr. Gilberto Holtz, passando pela residência do Sr. Olavo 
Holtz, saindo na residência do Sr. Marcos Milchelsen.  APROVADO 07/04/2014. 
INDICAÇÃO Nº 033/14 DO VEREADOR DIOGO, reiteração da INDICAÇÃO 22/13 DO 
VEREADOR DIOGO- 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. Aprovada por unanimidade em 1° de abril de 2013. 
APROVADO 19/05/2014. 
PEDIDO DE PROVIDÊNCIA Nº 068/14 DO VEREADOR DIOGO, reiteração do PEDIDO 
DE PROVIDÊNCIA 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 do devido conhecimento dos órgãos competentes. Aprovado por unanimidade 
em 25 de fevereiro de 2013. APROVADA 19/05/2014. 
PEDIDO DE INFORMAÇÃO Nº 019/14 DO VEREADOR DIOGO, que informe à Casa 
Legislativa o que segue: Se o Executivo tem alguma relação contratual com o Micro 
Crédito; Se este está sendo feito através da Prefeitura Municipal ou não; Se estiver sendo 
feito, com qual funcionário o interessado poderá se dirigir para realizar o cadastro; Em 
quais datas; Qual o prazo médio de liberação dos recursos para os interessados. 
APROVADO 30/06/2014. 
INDICAÇÃO Nº 054/2014 DO VEREADOR DIOGO, que estude a possibilidade de fazer a 
cedência de uma das motoniveladoras (patrola) da Secretaria de Obras para a Secretaria 
de Agricultura Municipal, a fim de possibilitar melhor prestação de serviço para as 
pequenas e médias propriedades do Município. JUSTIFICATIVA: Esta máquina 
trabalhando especificamente para a Secretaria de Agricultura iria facilitar e viabilizar com 
mais rapidez os trabalhos, tais como arrumar as entradas das propriedades, estradas de 
acesso a matos e novas estradas dentro das propriedades, plainados para construções, 
etc, já que todos nós temos o conhecimento que é de dentro das pequenas propriedades 
que é gerada a maioria dos recursos. Tal medida facilitaria muito o andamento dos 
trabalhos e tiraria uma sobrecarga que existe hoje dentro da Secretaria de Obras. 
APROVADO 04/08/2014. 
PEDIDO DE PROVIDÊNCIA Nº 094/2014 DO VEREADOR DIOGO, que seja 
providenciado patrolamento, encascalhamento, e roçadas nos locais necessários, da 
estrada do Arroio Grande, Linha Brandão e Faxinal. APROVADO 18/08/2014. 
PEDIDO DE PROVIDÊNCIA Nº 110/2014 DO VEREADOR DIOGO, que seja 
providenciado patrolamento, encascalhamento e roçadas na estrada que passa pela 
residência do Senhor Olavo Mariano indo até a residência do falecido Ademarão. 
APROVADO 08/09/2014. 
PEDIDO DE INFORMAÇÃO Nº 037/14 DO VEREADOR DIOGO, que informe: Se a área 
onde se encontra a antena telefônica da Vivo é de propriedade do Município ou de 
particulares; se a área for do Município, e houver contrato entre a Prefeitura e a Empresa 
Vivo para disponibilização de terreno para a antena, envie cópia do contrato; se esse 
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contrato ou atividades, não implica no fato da antena estar na área considerada “área 
verde”; se é pago algum valor pela Vivo ao Município pelo uso do terreno; se há alguma 
contrapartida nessa contratação; envie documentos comprobatório junto com as 
informações. APROVADO 08/09/2014. 
INDICAÇÃO Nº 064/2014 DO VEREADOR DIOGO, REITERA sua INDICAÇÃO Nº 
070/2013, solicitando que o Executivo Municipal que, através da Secretária da 
Agricultura, seja buscado junto as Empresas de Reflorestamento, mudas de acácia 
negra, para plantio, sendo que estas empresas dispõem de grande quantidade de mudas 
de forma gratuita, e estão incentivando o plantio de madeira de acácia para comércio. 
APROVADO 15/09/2014. 
INDICAÇÃO Nº 067/2014 DO VEREADOR DIOGO, que elabore projeto de lei, que 
institui a Semana Municipal de Combate e Prevenção ao Câncer de Próstata, 
Ginecológico e de Mamas em Barão do Triunfo, conforme MINUTA EM 
ANEXO.JUSTIFICATIVA: O presente projeto tem por finalidade, fazer com que os 
homens, a partir de 40 anos de idade, tenham acesso às informações e sobre as 
necessidades de realização de exames preventivos ao câncer de próstata. De acordo 
com o Instituto Nacional de Câncer (INCA), o câncer de próstata é a segunda causa de 
óbitos, sendo superado apenas pelo de pulmão. O presente projeto também tem por 
finalidade, fazer com que as mulheres, através de orientação, tenham acesso aos 
exames e sejam informadas sobre as necessidades de sua realização. De acordo com o 
Instituto Nacional de Câncer (INCA), o câncer de mama, em especial, é a principal causa 
de óbitos entre as mulheres. O diagnóstico precoce contribui para a detectação do tumor, 
de forma precoce, promovendo mais fácil a cura, motivo pelo qual se elaborou este 
projeto, contando com o apoio dos demais vereadores. APROVADO 29/09/2014. 
INDICAÇÃO Nº 069/2014 DO VEREADOR DIOGO, que inclua no currículo das escolas 
Municipais de 1º ao 5º ano como matéria do currículo escolar “Agricultura e Meio 
Ambiente”. APROVADO 29/09/2014. 
PEDIDO DE PROVIDÊNCIA Nº 127/2014 DO VEREADOR DIOGO, que seja 
providenciado encascalhamento nos locais necessários e patrolamento da estrada saindo 
do Mercado Tejada, na Linha Nova, passando pelo Mercado de Jorge Ladvig, descendo 
no sentido Santo Estevão, retornando pela divisa, passando pela casa de Belmiro 
Bielavaski, retornando em sentido às Lojas Teifke. APROVADO 06/10/2014. 
PEDIDO DE PROVIDÊNCIA Nº 135/2014 DO VEREADOR DIOGO, que seja providenciado o 
término da colocação dos canos na Rua Luiz Gonzaga Dalbem em frente à sede da APAE, 
com construção de uma boca de lobo adequada na esquina com a rua abaixo da sede. 
APROVADO 20/10/2014. 
PEDIDO DE PROVIDÊNCIA Nº 141/2014 DO VEREADOR DIOGO, que seja 
providenciado patrolamento, encascalhamento e roçadas nos locais necessários, saindo 
do centro da cidade, passando pelo Arroio Grande até a ponte de ferro retornando, na 
Linha Brandão e Faxinal.  APROVADO 10/11/2014. 
PEDIDO DE PROVIDÊNCIA Nº 146/2014 DO VEREADOR DIOGO, que seja 
providenciado reforma com melhorias na ponte da Zona dos Marques, perto da 
residência do falecido Assis Marques. APROVADO 24/11/2014. 
 PEDIDO DE INFORMAÇÃO Nº 046/2014 DO VEREADOR DIOGO, que informe a esta 
Casa Legislativa o que segue sobre a obra da Praça Central que será utilizada para feira 
da agricultura familiar, acompanhado a devida documentação comprobatória: envie 
contrato firmado entre a Prefeitura e a Empresa executora, com seus aditivos, se houver; 
se a Empreiteira está cumprindo com os prazo, caso contrário, qual o motivo 
apresentado; se foi feito Aditivo de prazo ou de valores, informe os motivos 
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apresentados; qual a previsão de término da obra; se esgotaram os prazos contratuais 
para a finalização da obra, informe se foi realizada a rescisão contratual unilateral por 
inadimplemento contratual e a correspondente aplicação das penalidades à Empresa, 
conforme determinação legal; em caso de esgotamento dos prazos contratuais sem que 
tenha sido rescindida a contratação e aplicação das penalidades, informe o motivo de 
não ter sido feito. APROVADO 24/11/2014. 
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PEDIDO DE PROVIDÊNCIA Nº 005/14 DO VEREADOR ELOMAR, que seja 
providenciado patrolamento da Linha Capitão Garcia. APROVADO 03/02/2014.   
PEDIDO DE PROVIDÊNCIA Nº 006/14 DO VEREDOR ELOMAR, que sejam 
providenciados patrolamento e limpeza dos bueiros necessários, desde o trecho da Linha 
Nova na divisa com Sertão Santana até a Esquina Democrática no Município de Barão do 
Triunfo, com alargamento de um bueiro em frente à residência do Sr. Francisco Bonilha. 
APROVADO 03/02/2014.                                                                                               
INDICAÇÃO Nº 005/14 DO VEREADOR ELOMAR, que seja providenciada a compra de 
uniforme escolar para distribuição gratuita a cada estudante da Rede Escolar Municipal, 
para uso a partir do início do ano letivo de 2014. APROVADO 17/02/2014.        
INDICAÇÃO Nº 006/14 DO VEREADOR ELOMAR, que seja providenciada a colocação 
de Internet, com a maior brevidade possível, em todas as escolas municipais. 
APROVADO 17/02/2014.     
PEDIDO DE PROVIDÊNCIA Nº 021/14 DO VEREADOR ELOMAR, que sejam 
providenciados patrolamento e roçadas nas laterais da Linha Fernando Abott, com 
construção de um bueiro seco em frente à residência da família do falecido Antônio 
Ambos, com colocação de cascalho em frente à residência do Sr. Amado dos Santos 
Abreu. Justificativa: Em vista do problema hoje enfrentado pelos moradores e usuários 
da Linha Fernando Abott, percebe-se uma grande deficiência nesta estrada que compõe 
uma ligação importante com a Sede do Município, que, atualmente, não incentiva o 
tráfego de veículos. Peço providências urgentes de melhoria das condições de acesso à 
residência do Sr. Amado que é portador de deficiência física, tendo dificuldades de 
locomoção, dependendo, atualmente, do serviço de terceiros para seu deslocamento 
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diário, não tendo, apesar da situação em que se encontra as condições de acesso a sua 
residência. APROVADO 24/02/2014. 
PEDIDO DE PROVIDÊNCIA Nº 022/14 DO VEREADOR ELOMAR, que sejam 
providenciadas melhorias, com patrolamento e encascalhamento nos locais necessários, 
nas estradas que seguem: saindo da Estrada da Água Fria, iniciando na residência do Sr. 
Donires, indo até a Figueirinha, divisa com Cerro Grande do Sul; partindo da Cachoeira 
do Solka indo até a residência do Sr. Orlando com a Estrada Principal; saindo da estrada 
da família dos Corrêa, indo até a residência do Sr. Iroildo na divisa com Cerro Grande do 
Sul, restaurando todas as vias que dão acesso às residências dos trechos citados. 
APROVADO 24/02/2014.  
INDICAÇÃO Nº 014/14 DO VEREADOR ELOMAR, que seja procedido o estudo da 
possibilidade de firmar convênios com consórcios de outros municípios. Justificativa: 
Atualmente, a população baronense vem enfrentando muitas dificuldades em relação ao 
custo para fazer os exames que são solicitados pelos médicos, como exames de 
ecografia, raio-x, ressonância magnética, endoscopia, entre outros. Friso que, sem os 
exames solicitados, torna-se difícil para os médicos realizar um diagnóstico preciso da 
situação do paciente. Conhecedor da realidade do Município entendo que nem todos 
possuem condições financeiras para pagar os exames pedidos pelos médicos, o que 
ocasiona, muitas vezes, um agravamento da situação do paciente. Diante do exposto, 
solicito providências neste sentido. APROVADO 17/03/2014. 
PEDIDO DE INFORMAÇÃO Nº 003/14 DO VEREADOR ELOMAR, que envie o que 
segue: Relatório descritivo das linhas de transporte escolar para o ano de 2014, anexando 
o que segue: Todas as linhas terceirizadas; todas as linhas executadas pelo Município; 
cópia dos contratos com as empresas terceirizadas; cópia dos processos licitatórios ou, 
se for o caso, documento comprovando outro modo pelo qual tenham sido feitas as 
referidas contratações.  APROVADO 17/03/2014. 
INDICAÇÃO Nº 018/14 DO VEREADOR ELOMAR, que seja procedido o estudo da 
possibilidade de contratação de serviços de médicos com especialização em cardiologia 
e reumatologia. Justificativa: Com a contratação de profissionais especializados nas 
respectivas áreas, seria possível diagnosticar e prevenir vários problemas, sobretudo, no 
caso do reumatologista, que trata as seguintes enfermidades: artrite, artrose, tendinite, 
gota, ácido úrico, bursite, osteoporose, colagenose, Hérnia de disco, espondilite, entre 
outros. Diante da quantidade de doenças que podem ser tratadas por este profissional, 
entende-se que a contratação seria de extrema importância à população baronense que 
anseia tanto pelos serviços médicos prestados nesta área da saúde. APROVADO 
24/03/2014. 
INDICAÇÃO Nº 023/14 DO VEREADOR ELOMAR, que seja procedida, com urgência, 
colocação de placas indicativas de velocidade máxima, bem como de atenção à saída de 
veículos pesados na Rua Bento Gonçalves, esquina com a Rua Conde de Porto Alegre. 
Justificativa: No local citado existe um eminente risco de acidentes devido a se tratar de 
uma rua íngreme em esquina de saída constante de veículos pesados e lentos. Como por 
exemplo, ônibus, que corre um grande perigo. APROVADO 31/03/2014. 
PEDIDO DE PROVIDÊNCIA Nº 043/14 DO VEREADOR ELOMAR, que seja 
providenciado, com urgência, acesso que dê condições de trafegabilidade a veículos e 
pedestres à residência do Sr. Adroaldo Lanzarini, localizada próxima à Estrada da 
Produção. Justificativa: Faço a presente solicitação em vista de o referido acesso estar, 
atualmente, precário para chegar à residência da família do Sr. Adroaldo, sendo que este 
enfrenta problemas de saúde. APROVADO 31/03/2014. 
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PEDIDO DE INFORMAÇÃO Nº 009/14 DO VEREADOR ELOMAR, que envie o que 
segue: Cópia de documentação atualizada dos veículos escolares que estão trabalhando 
no transporte escolar do Município; cópia dos documentos exigidos por lei de trânsito ao 
tráfego em via pública; cópia da documentação exigida em processo licitatório e /ou outra 
modalidade de contratação de serviços terceirizados com data de recebimento junto ao 
setor responsável pela contratação; cópia de documentação exigida por lei quanto a 
vistorias do DAER; documentação demonstrando legalidade e cumprimento de demais 
procedimentos exigidos por lei para o transporte de pessoas.  APROVADO 07/04/2014. 
PEDIDO DE INFORMAÇÃO Nº 012/14 DO VEREADOR ELOMAR, que informe o que 
segue: Qual a atual situação de lotação e em que secretaria se encontra o operador 
Paulo Rogério Abreu da Silva, vulgo Paulo Onça; se existe algum tipo de afastamento do 
serviço por motivo de férias, licença ou outro motivo; que envie documentação 
comprobatória em anexo. Justificativa: Faço o referido pedido, pois não é de 
conhecimento deste vereador, até o momento, a atual situação do devido operador que 
há alguns meses não tem sido visto em sua atividade rotineira de patrolamento das 
estradas.  APROVADO 14/04/2014. 
INDICAÇÃO Nº 027/14 DO VEREADOR ELOMAR, que seja providenciada, com 
urgência, a colocação de lixeiras em todos os cemitérios existentes no Município. 
Justificativa: Exponho o fato em vista de, atualmente, não existir um local adequado 
para colocação de materiais descartados nos cemitérios na época de limpeza e reposição 
de flores e demais utensílios utilizados pelos familiares dos entes falecidos. APROVADO 
14/04/2014. 
INDICAÇÃO Nº 029/14 DO VEREADOR ELOMAR, que seja elaborado, com urgência, o 
Plano Diretor do Município. Justificativa: Conhecendo a realidade do Município e de 
nossa cidade, sabe-se que o plano diretor seria um instrumento básico de um processo 
de planejamento municipal para a implantação da política de desenvolvimento urbano, 
norteando a ação dos agentes políticos e privados. Este plano, a partir de um diagnóstico 
científico da realidade física, social, econômica, política e administrativa da cidade e da 
região apresentaria um conjunto de propostas para um futuro desenvolvimento 
socioeconômico e futura organização espacial dos usos do solo urbano das redes de 
infraestrutura e de elementos fundamentais para a cidade e Município.  APROVADO 
14/04/2014. 
INDICAÇÃO Nº 032/14 DO VEREADOR ELOMAR, reiteração da INDICAÇÃO 067/13 
DO VEREADOR ELOMAR- que seja estudada a possibilidade de 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. APROVADA POR 
UNANIMIDADE EM 23 DE SETEMBRO DE 2013. APROVADO 28/04/2014. 
PEDIDO DE PROVIDÊNCIA Nº 059/14 DO VEREADOR ELOMAR, que sejam 
providenciadas melhorias na Linha Capitão Garcia, sendo feito roçadas nas laterais; 
rebaixamento na lomba denominada Tope; alargamento em bueiro com aterro neste e 
rebaixamento nas demais lombas desta localidade nos lugares necessários, sobretudo, 
no local denominado Passo do Bochincho. APROVADO 28/04/2014.  
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PEDIDO DE PROVIDÊNCIA Nº 060/14 DO VEREADOR ELOMAR, que seja 
providenciada a colocação de placas sinalizadoras com indicação de redução de 
velocidade, partindo do Comércio Tejada, indo no sentido das moradias existentes na 
Linha Capitão Garcia. APROVADO 28/04/2014. 
 PEDIDO DE INFORMAÇÃO Nº 018/14 DO VEREADOR ELOMAR, que informe à Casa 
Legislativa o que segue: Em que par está o andamento da documentação referente à 
regularização das propriedades rurais do programa que contemplou a regularização 
daqueles municípios que se encontram com maior número em percentual de terras 
ilegais, ou seja, não escrituradas. - segundo este programa, a medição das terras seria 
um dos passos para a regularização, que informe se já houve alguma medição; - qual o 
critério de seleção para medição e recebimento de legalização, ou seja, receber a 
escritura de sua terra; - aqueles que alegam usucapião também poderão ser 
beneficiados; - em que sentido a Prefeitura está cooperando para que estas pessoas 
recebam esse benefício; - qual o prazo estimado para a regularização de todas as terras 
que cabíveis legalmente; - quem está responsável na Prefeitura Municipal por prestar 
informações nesse sentido aos contribuintes. -que envie documentação comprobatória ao 
que for informado. APROVADO 26/05/2014. 
INDICAÇÃO Nº 040/14 DO VEREADOR ELOMAR, que seja criado novo horário de 
transporte do micro-ônibus da Secretaria da Saúde, para ida aos órgãos de atendimento 
de saúde em Porto Alegre e demais locais necessários; sugerindo que a saída do centro 
da cidade seja entre 10 horas e 30 minutos e 11 horas e 30 minutos, com recolhimentos 
dos munícipes nas localidades a seguir: Estrada da Produção, Serra do Herval, Boca do 
Campo, Linha Nova e Centro. Justificativa: Como é de conhecimento deste vereador, 
atualmente, o transporte executado não têm contemplado os munícipes pela 
dependência aos setores da saúde em centros de recursos médicos, como Porto Alegre 
por exemplo, se tratar de uma causa crescente. A criação de um novo horário atenderia 
melhor também os pacientes que têm suas consultas e exames e demais procedimentos 
em horários à tarde, sendo um grande sacrifício saírem de madrugada de suas casas e 
retornarem em horário avançado à tarde ou à noite. Enfatizo que, por vezes, são 
pacientes bem debilitados fisicamente. Exponho ainda que existem deslocamentos de 
veículos, às vezes, até mais que uma vez por dia do Município a Porto Alegre. A medida 
de criação de um transporte fixo em novo horário evitaria tantos deslocamentos de 
veículos, podendo assim transportar no micro-ônibus pacientes encaminhados pela 
manhã, em atendimento médico no Posto de Saúde, quando se tratar de casos menos 
graves. Este pedido visa um melhor atendimento ao munícipes e maior economicidade ao 
Município. APROVADO 02/06/2014. 
PEDIDO DE INFORMAÇÃO Nº 020/14 DO VEREADOR ELOMAR, que informe à Casa 
Legislativa com documentação comprobatória o processo de contratação de empresa 
para realização de transporte de pacientes dessa cidade para consultas no Município de 
Porto Alegre. Processo de dispensa 006-2014. - Cópia do Contrato; Se houve tomada de 
preço ou outra forma de seleção de menor preço; Se houve, quais empresas 
participaram; Cópia da ATA da reunião, se houve para formalização de contrato; Cópia 
de documentação do veículo que atualmente realiza o transporte; Se existe critérios que 
relacionam o motorista a dirigir o veiculo; Se existem critérios que definem possibilidade 
de uso do transporte por pacientes de outro Município; Qual o número de telefone que 
fica à disposição para os pacientes contatarem durante o dia dos transportes; Se há 
algum motorista fixo da Prefeitura para realizar o transporte; APROVADO 30/06/2014. 
PEDIDO DE INFORMAÇÃO Nº 021/14DO VEREADOR ELOMAR, que informe à Casa 
Legislativa o que segue: Por qual motivo o Município ainda não realizou compra de 
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uniforme escolar para os alunos da rede Municipal durante o ano de 2014; se houve 
dotação em orçamento anual; Se existe algum estudo da previsão para conclusão desta 
proposta; Se há motivos que não permitem a realização da referida proposta que informe; 
APROVADO 30/06/2014. 
INDICAÇÃO Nº 052/2014 DO VEREADOR ELOMAR, que seja executada entre os meios 
legais processo de abertura de licitações, concessões ou outros meios permitidos pela 
Lei, permissão para a exploração de transporte público no Município de Barão do Triunfo 
sentido interior ao centro e vice-versa. JUSTIFICATIVA: Conhecendo a realidade do 
nosso Município entende o Vereador que esta subscreve que enfrentamos atualmente 
grande carência e dificuldades no sentido de transporte coletivo público em nosso 
Município devido todos os órgãos Municipais e parte comerciais serem no centro da 
cidade, enfrentando grande dificuldade em deslocamento do interior até o centro da 
cidade. Motivo este que justifica urgentemente ao Poder Executivo em abrir espaços às 
empresas que têm interesse de exploração do transporte público coletivo. Citam-se 
exemplos de localidades em deficiência de transporte e mais condições de transportes 
nessas localidades que segue: Morrinhos, Invernada dos Abreus, Passo Grande, Cerro 
dos Abreus, Serra do Herval, Zona dos Pachecos, Gramal, Adão Valter, Água Fria, Zona 
dos Menezes, Boca do Campo, Maravalha, Linha Nova, Estrada do Fumo, Linha Capitão 
Garcia, Fernando Abott, Alfredo Silveira, Dona Francisca, Mato Bier, Arroio Grande, Linha 
Brandão, Cerro da Data. Por esse motivo, seja estudada viabilidade de concessão de 
exploração ou melhorias nestas regiões. APROVADO 14/07/2014. 
PEDIDO DE INFORMAÇÃO Nº 028/2014 DO VEREADOR ELOMAR, que informe a esta 
Casa Legislativa o valor do orçamento do Município de Barão do Triunfo realmente 
arrecadado (receita) nos anos de 2005 a 2013, individualmente. APROVADO 
18/08/2014. 
INDICAÇÃO Nº 059/2014 DO VEREADOR ELOMAR, no sentido de que, através do 
poder que lhe são conferidos em amparo legal, seja dado apoio e maior atenção com 
plainados, suporte técnico necessário, transporte de material de construção em 
deslocamento e demais apoios e incentivos aos produtores de carvão em nosso 
Município. JUSTIFICATIVA: Atualmente temos em nosso Município uma nova fonte de 
renda que vem auxiliando na manutenção de muitas famílias baronenses, o que 
diversifica fontes de renda importantíssimas aos nossos Munícipes envolvidos nessa 
função. Entende-se que o Município poderia auxiliar em alguns sentidos de 
melhoramentos desta produção com amparo técnico e condições de melhorias 
necessárias. APROVADO 25/08/2014. 
PEDIDO DE PROVIDÊNCIA Nº 095/2014 DO VEREADOR ELOMAR, que seja 
urgentemente providenciado melhorias nos seguintes pontos de referências das estradas 
que seguem. Construção de Bueiro em frente à residência do Senhor Silvio Budelon na 
estrada do fumo; Aterro em ponto rebaixado em frente à gruta na estrada Linha Dona 
Amália; Ampliação com melhor visibilidade no encontro da estrada Mato da Justa com a 
Linha Dona Amália. APROVADO 25/08/2014. 
PEDIDO DE INFORMAÇÃO Nº 031/14 DO VEREADOR ELOMAR, que informe o que 
segue sobre o sumiço da patrola: Se houve processo administrativo instaurado pelo 
Executivo, se houve que envie cópias do processo; Se houve processo de sindicância 
para apuração dos fatos, que informe com cópias comprobatórias; Se não houve tais 
processos, que informe os motivos por esses não terem sido instaurados. APROVADO 
25/08/2014. 
PEDIDO DE PROVIDÊNCIA Nº 101/2014 DO VEREADOR ELOMAR, que seja 
providenciado roçadas nas laterais da estrada da Produção sentido a Varzinha, 
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Morrinhos até a divisa de Arroio dos Ratos, com patrolamento, melhorias de 
encascalhamentos nos locais necessários e restauração dos bueiros que necessitam de 
restauração neste trajeto. APROVADO 01/09/2014. 
PEDIDO DE INFORMAÇÃO Nº 035/14 DO VEREADOR, que informe o porquê o Poder 
Executivo desse Município ainda não enviou a Câmara Municipal o Projeto de Lei de 
Diretrizes Orçamentárias ao ano de 2015 conforme determina o Art. 69 II, “a” da Lei 
Orgânica do Município que estabelece o prazo máximo de 15 de julho, o qual já está 
esgotado e com atraso de 47 dias. Também com o prazo esgotado para devolução do 
Pode Legislativo ao Executivo.  APROVADO 01/09/2014. 
PEDIDO DE INFORMAÇÃO Nº 038/14 DO VEREADOR ELOMAR, que informe se existe 
algum Projeto em andamento pelo Poder Executivo no sentido de buscar e incentivar a 
vinda de algum tipo de indústria conveniente à estrutura do Município oferecendo fontes 
de empregos aos nossos Munícipes. Justificativa: Frente à realidade do nosso 
Município somos sabedores que necessitamos muito de fontes de emprego para a nossa 
população que está aumentando a cada dia. Diante deste fato justifica-se a busca pelo 
Poder Administrativo do Município em realizar contatos, projetos e disponibilizar meios de 
incentivo a vinda de indústrias e fontes de empregos para a população que muitas vezes 
está sem nenhum tipo de alternativa de trabalho e renda para seu sustento e de sua 
família.  APROVADO 15/09/2014. 
INDICAÇÃO Nº 070/2014 DO VEREADOR ELOMAR, que estude a possibilidade de criar 
um estoque de peças de reposição aos maquinários pesados de implementos agrícolas e 
de mais, como por exemplo: Mancais de grades aratória; Folhas de grades ou arados; 
Lâminas de patrola; Mangueiras de reposição em retroescavadeiras e demais 
implementos agrícolas. JUSTIFICAVA: Diante das dificuldades enfrentadas muitas vezes 
são por deficiência de reposição de peças necessárias, ocorrendo o atraso dos serviços 
de extrema urgência em atender os anseios da população necessitada. APROVADO 
29/09/2014. 
PEDIDO DE PROVIDÊNCIA Nº 120/2014 DO VEREADOR ELOMAR, que seja 
providenciado patrolamento com melhorias de acessibilidade de trânsito de veículos na 
estrada do Gramal, iniciando nas proximidades da residência do Senhor  Eliomar 
passando pela residência do Senhor Aniversino e da Senhora Eliane, saindo na estrada 
que da acesso às residências de Edio e Paulo saindo na residência de Elio Seixas, 
retornando ao Picadão passando por Nilson, Florenil, Darci e Célio retornando até o 
Madinho saindo na região dos Pachecos. APROVADO 29/09/2014. 
INDICAÇÃO Nº 072/2014 DO VEREADOR ELOMAR, que seja urgentemente 
providenciado a compra ou transferência de um veículo equipado como por exemplo uma 
(ambulância) para ficar permanente sobre o uso da população que utiliza-se do Posto de 
Atendimento ESF na região da Zona dos Pachecos. JUSTIFICATIVA: Diante do trabalho 
de prevenção e saúde no ESF, entende-se que este serviço é 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 06/10/2014. 
PEDIDO DE PROVIDÊNCIA Nº 125/2014 DO VEREADOR ELOMAR, que seja 
providenciado com urgência através da Secretaria responsável melhorias na estrada e 
encascalhamento em locais necessários na estrada da Zona dos Pachecos iniciando pelo 
Bar do Jair, passando pela residência de Zecão e saindo na residência do Senhor Nilto 
Pereira, com construção de dois bueiros secos neste trajeto. Justificativa: Por ser uma 
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linha de transporte escolar e em dias de chuva não ser possível realizar o transporte dos 
alunos deixando os mesmos em situação de deficiência. APROVADO 06/10/2014. 
PEDIDO DE PROVIDÊNCIA Nº 126/2014 DO VEREADOR ELOMAR, que seja 
providenciado à retirada de barranco com retroescavadeira ou pá carregadeira na 
propriedade da Senhora Aline Oliveira de Abreu da Silva na margem da estrada da 
Produção na Esquina Democrática em Serra do Herval. Justificativa: Solicita-se por 
haver necessidade de retirada do barranco onde a família reside em um espaço de 
terreno, com dificuldades de espaço físico para construção e demais objetivos a serem 
desenvolvidos neste terreno. Coloco tal pedido por já terem solicitado e não serem 
atendidos pela administração. APROVADO 06/10/2014. 
INDICAÇÃO Nº 075/2014 DO VEREADOR ELOMAR, que seja realizado levantamento 
nas regiões atingidas pelo granizo que atingiu as residências dos Munícipes nesses 
últimos dias, que seja feito um estudo dos custos de reposição de telhas quebradas e se 
possível através dos órgãos competentes do Município dar apoio financeiro para 
reposição de telhas as famílias que no momento não tem condições de arcar com os 
custos para cobrir suas casas. APROVADO 20/10/2014.   
 INDICAÇÃO Nº 076/2014 DO VEREADOR ELOMAR, que seja estudada a possibilidade 
de ser ampliado o serviço de atendimento do Médico Ginecologista, com aumento de dias 
de atendimento ou fichas para atendimento no Posto de Saúde. JUSTIFICATIVA: Diante 
das deficiências encontradas pelas pacientes que necessitam deste atendimento, justifica-
se que ultimamente pacientes tem ficado sem atendimento por falta de fichas, no entanto 
o poder Executivo possa se sensibilizar com tal situação e estudar um meio de solução. 
APROVADO 20/10/2014.   
PEDIDO DE INFORMAÇÃO Nº 043/2014 DO VEREADOR ELOMAR, que informe a esta 
Casa  Legislativa o que segue:  Como está o andamento do processo de construção da 
creche no nosso Município;  Que envie cópia da documentação dos cadastros feitos junto 
ao programa que destina através do Ministério Federal responsável pela liberação dos 
recursos; Cópia das respostas do Ministério responsável pelo convênio;   Se já está 
depositado o recurso financeiro em conta do Município, que envie cópia dos extratos 
bancários; Caso já tenha havido processo licitatório para a construção da obra que envie 
documentos com cópias do processo. APROVADO 27/10/2014. 
INDICAÇÃO Nº 079/2014 DO VEREADOR ELOMAR, que seja dado seguimento à 
regularização do Plano de Carreira dos Funcionários Municipais com maior brevidade 
possível e enviado a apreciação do Poder Legislativo para sequência dos trâmites legais 
de apreciação e votação. APROVADO 03/11/2014. 
PEDIDO DE PROVIDÊNCIA Nº 137/2014 DO VEREADOR ELOMAR, que seja 
providenciado construção de dois bueiros secos, um na estrada da Linha Dona Amália 
próximo ao ponto de referência dos transformadores da Certaja e outro na Linha Nova na 
entrada das residências do Senhor Airton Holtz, Roni Ruggeri e Márcio Holtz.  
APROVADO 10/11/2014. 
PEDIDO DE PROVIDÊNCIA Nº 138/2014 DO VEREADOR ELOMAR, que seja 
providenciado patrolamento, encascalhamento e melhorias na estrada da cachoeira do 
Solka. Justificativa: Como é de conhecimento público este local é um ponto de 
referência turística em nosso Município a cachoeira do Solka. Entende-se ser necessário 
neste momento melhorias nesta estrada, pois inicia o período de fluxo de veículos e 
pessoas que visitam este ponto turístico, sendo de responsabilidade do Poder Público 
incentivar ao mínimo com uma acessibilidade com condições de segurança aos 
frequentadores do referido ponto. APROVADO 10/11/2014. 
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PEDIDO DE PROVIDÊNCIA Nº 139/2014 DO VEREADOR ELOMAR, que seja 
providenciado melhorias na estrada que inicia em Sergio Pagine, fazendo todas as 
entradas de residências, com escascalhamento nos locais necessários, bem como 
cascalho na entrada da residência do Senhor Leci Marques do Prado, saindo na 
residência do Senhor Adelso Gelinski e família Mucke. APROVADO 10/11/2014. 
PEDIDO DE PROVIDÊNCIA Nº 142/2014 DO VEREADOR ELOMAR, que seja 
providenciado melhorias com alargamento da estrada em pontos necessários da Linha 
Dona Amália que está ficando sem condições de transpassagem de veículos, caminhões 
e demais automotores. APROVADO 17/11/2014. 

REQUERIMENTO Nº 005/2014 DO VEREADOR ELOMAR, a Presidência desta Casa 
Legislativa o que segue: Cópia dos documentos de contratação da Empresa PIASCON, 
responsável por dar início ao processo de concurso na Câmara Municipal; Informe se 
existe algum levantamento por parte da Câmara sobre a prestação de serviço da 
PIASCON em concurso em Municípios que tal empresa já tenha prestado seus serviços; 
quais os Municípios que a Empresa prestou serviços em concursos durante o ano de 
2014. APROVADO 22/12/2014. 
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PEDIDO DE PROVIDÊNCIA Nº 001/14 DO VEREADOR ILO, que sejam providenciados 
patrolamento e melhorias na Estrada do Fumo, partindo da Estrada da Produção, indo 
até a CERTAJA. APROVADO 03/02/2014. 
PEDIDO DE PROVIDÊNCIA Nº 002/14 DO VEREADOR ILO, que sejam providenciados 
patrolamento e roçadas, partindo do trecho que passa pela residência do Sr. Clóves 
Lanzarini, passando pela residência do Sr. Armando Gimenes, Sr. Luciano, Sr. Cláudio 
Ex-Comandante da Brigada Militar de Barão do Triunfo, indo até as proximidades da 
propriedade de Gieberson Govoni Lombardi, na Estrada dos Govoni. APROVADO 
03/02/2014. 
PEDIDO DE PROVIDÊNCIA Nº 003/14 DO VEREADOR ILO, que sejam providenciados 
patrolamento e encascalhamento na estrada vicinal que sai da Estrada do Fumo, 
passando pela residência do Sr. Aldoir Gelinski, Sr. Alexandre Gelinski, Sr. Kiko, indo até 
a Linha Nova, com reconstrução de um bueiro nas proximidades da residência de Aldoir 
Gelinski. APROVADO 03/02/2014. 
PEDIDO DE PROVIDÊNCIA Nº 010/14 DO VEREADOR ILO, que sejam providenciados 
patrolamento e encascalhamento, com reconstrução de ponte na estrada vicinal que sai 
da Estrada da Produção, passando pela residência do Sr. Odélio, Sr. Terêncio, indo até a 
Estrada da Linha Nova. APROVADO 10/02/2014. 
PEDIDO DE PROVIDÊNCIA Nº 011/14 DO VERADOR ILO, que sejam providenciados 
patrolamento e encascalhamento na estrada vicinal que sai na Estrada da Produção, 
passando pelo Campo de Rodeio, Bar do Alexandre, indo até a Boca do Campo. 
APROVADO 10/02/2014. 
PEDIDO DE PROVIDÊNCIA Nº 018/14 DO VEREADOR ILO, que sejam providenciados 
patrolamento, encascalhamento e roçadas na via que dá acesso à residência de Tio Zifa, 
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antes do Cerro dos Cabritos, indo até o Sítio da Lagoa, divisa do Município, restaurando 
também a via que dá acesso à residência do Sr. Júlio, passando pela residência do Sr. 
Dalmiro, indo até a residência da Sra. Eva, Sr. Alonsio, indo até a Estrada Geral. 
APROVADO 24/02/2014. 
PEDIDO DE PROVIDÊNCIA Nº 019/14 DO VEREADOR ILO, que sejam providenciados 
patrolamento, encascalhamento e roçadas na via que dá acesso à residência de Tio Zifa, 
antes do Cerro dos Cabritos, indo até o Sítio da Lagoa, divisa do Município, restaurando 
também a via que dá acesso à residência do Sr. Júlio, passando pela residência do Sr. 
Dalmiro, indo até a residência da Sra. Eva, Sr. Alonsio, indo até a Estrada Geral. 
APROVADO 24/02/2014. 
PEDIDO DE PROVIDÊNCIA Nº 020/14 DO VEREADOR ILO, que sejam providenciados 
patrolamento e roçadas na estrada vicinal que sai da Linha Dona Amália, saindo próximo 
à residência do Sr. Aires Marcuci, passando pela residência do Sr. Alemão Pagini, indo 
até a Linha Dona Francisca. APROVADO 24/02/2014. 

PEDIDO DE PROVIDÊNCIA Nº 035/14 DO VEREADOR ILO, que sejam providenciados 
patrolamento, encascalhamento e roçadas na estrada vicinal que sai da Linha Nova, 
passando pela residência do Sr. Henrique Gimenes, Sr. Zeca Ambos, Sr. Danilo, indo até 
a divisa com o Município de Cerro Grande do Sul.  Retornando, passando pela residência 
do Sr. Elomar Bonacheski e Sr. Vilmar Collovini. APROVADO 17/03/2014. 

PEDIDO DE PROVIDÊNCIA Nº 036/14 DO VEREADOR ILO, que seja providenciado 
patrolamento com melhorias na estrada vicinal que sai do Mercado Gimenes, passando 
pela residência do Sr. Nelcio Garcia, Sr. André, Sr. Valdi, indo até as proximidades da 
residência do Sr. Milton Bielavski.  APROVADO 17/03/2014. 

PEDIDO DE PROVIDÊNCIA Nº 048/14 DO VEREADOR ILO, que seja providenciado, por 
meio da Secretaria de Obras e/ou Secretaria da Agricultura, patrolamento na estrada que 
sai da residência do Sr. Demar Govoni Lanzarini, passando pela propriedade do Sr. Paulo 
Cesar Lombardi, Sr. Odélio, indo até a Estrada dos Marques, com construção de dois 
bueiros nesta.Justificativa: Destaco que o proprietário, Sr. Paulo Cesar Lombardi, se 
dispôs a pagar os canos, necessitando somente o serviço de colocação destes. 
APROVADO 14/04/2014. 

PEDIDO DE PROVIDÊNCIA Nº 051/14 DO VEREADORILO, que seja providenciado 
patrolamento na estrada que sai do Passo Grande, passando pela residência do Sr. João 
do Toco, Campo de Rodeio de Marcírio, Associação da Invernada dos Abreus, indo até a 
Igreja Santa Bárbara, nas proximidades da residência do falecido Amaro, restaurando 
todos os acessos às residências deste trecho.  APROVADO 14/04/2014. 
PEDIDO DE PROVIDÊNCIA Nº 053/14 DO VEREADOR ILO que seja providenciado 
patrolamento na estrada vicinal que sai da Estrada do Cerro dos Abreus, partindo da 
residência do Sr. Ênio, passando pela residência do Sr. Floriano, Sr. Celino, Sr. Vilson 
Anselmo, Sr. Getúlio, indo até a residência do Sr. Damázio.  APROVADO 22/04/2014. 
PEDIDO DE PROVIDÊNCIA Nº 054/14 DO VEREADOR ILO, que seja providenciado 
patrolamento com melhoria na estrada vicinal que sai do Cerro dos Abreus, passando 
pelas residências do Sr. Ênio, Sr. João Grande, indo até a divisa do Município, 
restaurando todas as vias que dão acesso às residências do referido trecho.  
APROVADO 22/04/2014. 
PEDIDO DE PROVIDÊNCIA Nº 057/14 DO VEREADOR ILO, que sejam providenciados 
patrolamento e roçadas na estrada vicinal que sai da ponte próxima à residência do Sr. 
Leosé, passando pela residência do Sr. Paulo Lanzarini, Sra. Tomazia, Sr. André, indo 
até a residência do Sr. Dida Lombardi. APROVADO 28/04/2014. 
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PEDIDO DE PROVIDÊNCIA Nº 058/14 DO VEREADOR ILO, que seja providenciado 
patrolamento na estrada que sai da Produção, passando pela residência do Sr. 
Arquimedes no Cerro dos Abreus, Sr. Manoel da Tobata, Sr. Otelino Abreu (vulgo 
Maroca), Sr. Osmar Abreu, Capela São João Batista, indo até a Estrada da Produção, 
nas proximidades de Not. APROVADO 28/04/2014. 
PEDIDO DE PROVIDÊNCIA Nº 061/14 DO VEREADOR ILO, que sejam providenciados 
patrolamento, encascalhamento e roçadas na estrada vicinal que sai da Estrada do 
Fumo, passando pela residência do Sr. Delto, Sr. Alvoir Gelinski, Sr. Alexandre Gelinski, 
Sr. Kiko, Sr. Vanderlei, indo até a Estrada da Linha Nova, com restauração dos bueiros 
necessários localizados no referido trecho. APROVADO 05/05/2014. 
PEDIDO DE PROVIDÊNCIA Nº 063/14 DO VEREADOR ILO, que sejam providenciados 
patrolamento e roçadas na estrada que sai da Produção nas proximidades da residência 
do Sr. Rosalvino, passando pela residência do Sr. Angenor, indo até a divisa com o 
Município de Arroio dos Ratos. APROVADO 05/05/2014. 
PEDIDO DE PROVIDÊNCIA Nº 072/14 DO VEREADOR ILO que seja providenciado 
patrolamento na estrada vicinal que sai da Linha Nova, passando pela residência do Sr. 
Nercio Kologeski, Sr. Vil Trapp, Sr. Moacir, indo até a residência do Sr. Dejalmo.  
APROVADO 19/05/2014. 
PEDIDO DE PROVIDÊNCIA Nº 078/2014 DO VEREADOR ILO, propõe REITERAÇÃO 
de PROVIDÊNCIA 036/14 DO VEREADOR ILO, “que seja providenciado patrolamento e 
encascalhamento na estrada vicinal que sai do Mercado Gimenes, passando pela 
residência do Sr. Hélio Balaca, Sr. Nelson Garcia, Sr. André e pelo Sr. João Adair até as 
proximidades da residência do Sr. Milton Bielaviski”. APROVADO 09/06/2014. 
PEDIDO DE PROVIDÊNCIA Nº 079/14 DO VEREADOR ILO, que seja providenciado 
patrolamento e roçadas na estrada que sai nas proximidades do CTG, passando pela 
residência do Senhor Nadi, Airton Lanzarini, Cachoeira do Roque, Miruca, Laura e João 
Pedro, retornando até a estrada geral. APROVADO 30/06/2014. 
PEDIDO DE PROVIDÊNCIA Nº 080/14 DO VEREADOR ILO, que seja providenciado 
patrolamento e encascalhamento na estrada do fumo saindo da Produção até a estrada 
da Linha Nova. APROVADO 07/07/2014. 
PEDIDO DE PROVIDÊNCIA Nº 081/14 DO VEREADOR ILO, que seja providenciado 
patrolamento e encascalhamento na estrada que sai da Produção passando pelo campo 
de rodeio até a Boca do Campo. APROVADO 07/07/2014. 
PEDIDO DE PROVIDÊNCIA Nº 088/14 DO VEREADOR ILO, que sejam providenciados 
patrolamento, encascalhamento e reconstrução de um bueiro na estrada que sai da 
residência do Sr. Paulo Lanzarini, passando pela residência do Sr.  André Lombardi até a 
residência do Sr. Dida Lombardi. APROVADO 11/08/2014. 
PEDIDO DE PROVIDÊNCIA Nº 089/14 DO VEREADOR ILO, que sejam providenciados 
patrolamento na estrada que sai da produção, nas proximidades do Sr. Vani Lanzarini, 
passando pela residência do Senhor João Tavares até a residência do Sr. Osmar 
Custodio de Souza. APROVADO 11/08/2014. 
PEDIDO DE PROVIDÊNCIA Nº 091/14 DO VEREADOR ILO, que seja providenciado 
patrolamento e encascalhamento na estrada vicinal que sai da Linha Nova, passando 
pela residência do Sr. Nercio Kologeski, Renato, Moacir, Dejalmo, Danilo indo até a divisa 
do Município de Cerro Grande do Sul. APROVADO 18/08/2014. 
PEDIDO DE PROVIDÊNCIA Nº 093/14 DO VEREADOR ILO, que seja providenciado 
reconstrução de dois bueiros localizados na estrada dos Milesk nas proximidades da 
residência do Senhor Pedro Milesk. APROVADO 18/08/2014. 
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PEDIDO DE PROVIDÊNCIA Nº 099/2014 DO VEREADOR ILO, que seja providenciado 
reconstrução e troca das pranchas da ponte localizada no Mato Bier nas proximidades da 
residência do Senhor Julio Bednarek. APROVADO 01/09/2014. 
PEDIDO DE PROVIDÊNCIA Nº 100/2014 DO VEREADOR ILO, que seja providenciado 
através da Secretaria de Obras ou Agricultura um plainado para construção da Igreja 
Assembleia de Deus localizada na Estrada do Fumo próximo a residência do Senhor 
Altair Leopoldo Dias. APROVADO 01/09/2014. 
PEDIDO DE PROVIDÊNCIA Nº 108/2014 DO VEREADOR ILO, que seja providenciado 
revisão e troca de lâmpadas queimadas começando pelo Centro do Município passando 
pelo Arroio Grande, Faxinal, Linha Brandão, Mato Bier retornando até as proximidades do 
Posto do Nilto. APROVADO 08/09/2014. 
PEDIDO DE PROVIDÊNCIA Nº 109/2014 DO VEREADOR ILO, que seja providenciado à 
construção de um bueiro localizado na estrada do Rolante nas proximidades da 
residência de Arquimedinho e troca de pranchas nesta mesma estrada nas proximidades 
do falecido Ricardo. APROVADO 08/09/2014. 
PEDIDO DE PROVIDÊNCIA Nº 111/2014 DO VEREADOR ILO, que seja providenciado 
patrolamento e encascalhamento na estrada que sai da Produção até Morrinhos 
passando pela residência do Senhor Nilo, Nelsinho, até a instalação da Usina Hidrelétrica 
em Morrinhos. APROVADO 15/09/2014. 
PEDIDO DE PROVIDÊNCIA Nº 115/2014 DO VEREADOR ILO, que seja providenciado 
patrolamento e encascalhamento na estrada que sai da Produção em Morrinhos 
passando pelas proximidades da residência do Senhor Rosalvino, Carlinhos, Agenor até 
a divisa com o Município de Arroio dos Ratos. APROVADO 29/09/2014. 
PEDIDO DE PROVIDÊNCIA Nº 116/2014 DO VEREADOR ILO, que seja providenciado 
patrolamento e roçadas na estrada que sai da Produção em Morrinhos passando pela 
residência do Senhor Eron, Luiz, retornando pela residência do Senhor Olmiro e Tavinho 
até a estrada da Produção nas proximidades da residência do falecido Barrozinho. 
APROVADO 29/09/2014. 
PEDIDO DE PROVIDÊNCIA Nº 121/2014 DO VEREADOR ILO, que seja providenciado à 
revisão e troca de lâmpadas da iluminação pública em nosso Município, saindo do centro 
do Município, passando pela estrada da Produção, Varzinha, Esquina Democratica, 
Senhora Eliane até a residência do Senhor Cléo. APROVADO 06/10/2014. 
PEDIDO DE PROVIDÊNCIA Nº 122/2014 DO VEREADOR ILO, que seja providenciado 
patrolamento e melhorias na estrada que sai de Morrinhos passando pela residência da 
falecida Genuina, Olavo, Osmar Gomes Moreira, falecido Jorge Olicio, até a estrada da 
Produção, com reconstrução de um bueiro nas proximidades da residência do Senhor 
Osmar Gomes Moreira. APROVADO 06/10/2014. 
PEDIDO DE PROVIDÊNCIA Nº 136/2014 DO VEREADOR ILO, que seja providenciado 
revisão e troca de lâmpadas da iluminação pública saindo do bar do Gordo, estrada do 
fumo, Linha Nova, passando pela residência Álvaro e Donires até a esquina democrática. 
Que seja feito o mesmo serviço na comunidade dos Marques, Capela Santa Terezinha 
até a estrada da produção, da mesma forma na estrada dos Bonilha, passando pela 
residência do Senhor Amadeu, Francisco, Bar do Alexandre até a Igreja Assembleia de 
Deus na Boca do Campo. APROVADO 27/10/2014. 
PEDIDO DE PROVIDÊNCIA Nº 143/2014 DO VEREADOR ILO, que seja providenciado 
patrolamento e melhorias com reconstrução de dois bueiros na estrada que sai da Linha 
Nova passando pela residência do Senhor Moacir, Dejalma, Vilso Colovini, Maria 
Joaquina, Henrique Gimenes, Zé do tiro, Elomar retornando a Linha Nova. APROVADO 
17/11/2014. 
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INDICAÇÃO Nº 085/14 DO VEREADOR ILO, que seja estudada a possibilidade de 
conceder Vale Alimentação as Conselheiras Tutelares Municipais de Barão do Triunfo. 
APROVADO 01/12/2014. 
PEDIDO DE PROVIDÊNCIA Nº 147/2014 DO VEREADOR ILO, que seja providenciado 
restauração de um bueiro localizado na estrada da produção nas proximidades da 
residência de Vani Lanzarini. APROVADO 01/12/2014. 
PEDIDO DE PROVIDÊNCIA Nº 148/2014 DO VEREADOR ILO, que seja providenciado 
reconstrução de um bueiro localizado na estrada que sai da produção nas proximidades 
da residência do Senhor Belmiro Marcuci até a propriedade do Senhor Belmiro Bielavsk.  
APROVADO 01/12/2014. 
PEDIDO DE PROVIDÊNCIA Nº 150/2014 DO VEREADOR ILO, que seja providenciado 
patrolamento e melhorias na estrada que sai da Produção, passando pela residência de 
Sebaldo Briddi até a residência de Luiz Henrique Briddi, mais conhecido como Sebinho. 
APROVADO 22/12/2014. 
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INDICAÇÃO Nº 003/14 DA VEREADORA LAURENI, que seja construído muro com 
aterro, sendo feita ornamentação com jardinagem sobre o local que fica situado do lado 
de fora da pracinha da Praça Central, na parte situada defronte à Escola Estadual José 
Joaquim de Andrade. JUSTIFICATIVA: O local mencionado possui grandes raízes 
expostas, o que pode causar acidentes em vista da altura do local, da falta de proteção e 
da proporção das raízes. Destaco que se aproxima o período letivo, o que ocasiona maior 
fluxo de alunos nas proximidades do local citado. Saliento que a obra seria uma medida 
de prevenção e embelezamento do Município. APROVADO 17/02/2014. 
INDICAÇÃO Nº 007/14 DA VEREADORA LAURENI que seja providenciada a colocação 
de placas indicativas e pintura do meio-fio no trecho da Rua Ten. Cel. Juca Tavares, 
onde situa-se a Escola Estadual José Joaquim de Andrade, delimitando o 
estacionamento privativo de ônibus escolares em horário escolar. Ficando o local livre 
para estacionamento nos demais horários. JUSTIFICATIVA: Coloquei este pedido há 
cerca de um ano e estou reiterando para que os ônibus escolares possam ficar o mais 
próximo possível da escola, facilitando o acesso dos alunos a estes. APROVADO 
17/02/2014. 
PEDIDO DE PROVIDÊNCIA Nº 017/14 DA VEREADORA LAURENI, que sejam 
providenciados patrolamento, encascalhamento e roçadas na via que dá acesso à 
residência de Tio Zifa, antes do Cerro dos Cabritos, indo até o Sítio da Lagoa, divisa do 
Município, restaurando também a via que dá acesso à residência do Sr. Júlio, passando 
pela residência do Sr. Dalmiro, indo até a residência da Sra. Eva, Sr. Alonsio, indo até a 
Estrada Geral. APROVADO 17/02/2014. 
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PEDIDO DE PROVIDÊNCIA Nº 026/14 DA VEREADORA LAURENI, que seja 
providenciada a troca das lâmpadas danificadas contidas no poste situado ao lado do 
laguinho na Praça Central. Justificativa: Estamos no período letivo, e muitos alunos 
necessitam fazer o trajeto de ida e volta à escola pela Praça Central, sendo, por este 
motivo, de suma importância existir uma boa iluminação neste local.  APROVADO 
05/03/2014. 
PEDIDO DE PROVIDÊNCIA Nº 031/14 DA VEREADORA LAURENI, que sejam 
providenciados patrolamento, encascalhamento e roçadas nas estradas principais que 
dão acesso às cidades vizinhas. Justificativa: A execução do pedido tem como intuito 
facilitar os transportes e escoar a produção agrícola do Município.  APROVADO 
10/03/2014. 
PEDIDO DE PROVIDÊNCIA Nº 032/14 DA VEREADORA, que sejam providenciados 
patrolamento, encascalhamento e roçadas, partindo da residência do Sr. Valdemar 
Marques, indo até a Costa da Serrinha, no Cerro dos Abreus.  APROVADO 10/03/2014. 
INDICAÇÃO Nº 015/14 DA VEREADORA LAURENI, que sejam colocadas antenas de 
telefone celular em todas as escolas municipais que não possuem sinal telefônico. 
APROVADO 24/03/2014. 
PEDIDO DE PROVIDÊNCIA Nº 047/14 DA VEREADORA LAURENI, que seja 
providenciada a substituição de lâmpadas nos locais necessários na Sede do Município, 
sobretudo, na Praça Central. Justificativa: A boa iluminação de uma cidade é algo 
fundamental para a segurança daqueles que são pedestres, em especial, idosos, que, 
por vezes, têm dificuldade de se locomover em locais com pouca iluminação. Ponho a 
Praça Central como um local prioritário, haja vista o fluxo de movimento, sobretudo, por 
encontrar-se em um local de passagem de muitas pessoas, tantos jovens, famílias, assim 
como idosos.  APROVADO 07/04/2014. 
INDICAÇÃO Nº 030/14 DA VEREADORA LAURENI, para que seja elaborado Projeto de 
Lei, incluindo o DIA DO IDOSO – 1º DE OUTUBRO, no calendário de eventos de Barão 
do Triunfo. Justificativa: No dia primeiro de outubro comemora-se o dia internacional 
das pessoas idosas, sendo que a data foi criada pela ONU, a fim de qualificar a vida dos 
mais velhos, através da saúde e da integração social. O surgimento da data foi em razão 
de uma Assembleia Mundial sobre envelhecimento, realizada em Viena, na Áustria, em 
1982.Valorizar os idosos é reconhecer a importância de milhares de pessoas que 
dedicam muitos anos de sua vida a construir um futuro mais promissor e seguro para 
todos nós. São nossos idosos os verdadeiros responsáveis pelas mudanças, avanços e 
conquistas da nossa sociedade. Entende que os Poderes Públicos devem implantar 
políticas públicas que valorizem todos os cidadãos da “melhor idade”, que representam a 
sabedoria e o alicerce da sociedade. Por isso, nada mais justo que destinar um dia do 
ano especial para esta classe. APROVADO 22/04/2014. 
INDICAÇÃO Nº 034/14 DA VEREADORA LAURENI, que seja implantada Internet Wi-fi 
(sem fio), gratuitamente, que abranja ao menos a Praça Central e a Escola Estadual José 
Joaquim de Andrade. Justificativa: A internet, atualmente, tornou-se uma ferramenta 
essencial, tanto para o estudo, como para a aquisição e divulgação de informações tanto 
a nível de mundo como de Município. Contudo, algumas pessoas ainda não têm acesso a 
essa tecnologia, seja por falta de conhecimento ou questões financeiras. Esse tipo de 
internet se torna muito acessível aos munícipes, uma vez que pode até mesmo ser 
acessada de um simples celular, instrumento de comunicação que praticamente todos 
possuem hoje em dia. Enfatizo que esse pedido é um anseio da comunidade e dos 
vereadores, sendo que foram feitos pedidos por outros edis no ano anterior, sendo por 
minha pessoa enviando até mesmo uma minuta de projeto ao Executivo nesse sentido. A 
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implantação desta tecnologia seria de suma importância também para o lazer daqueles 
que se reúnem na Praça Central nos finais de semana. Destaco que o custo da 
instalação e manutenção seria realmente baixíssimo para a Prefeitura, e sua instalação 
demonstraria o bom senso e o interesse em melhorar ainda mais a educação baronense, 
uma vez que sabemos que na hora de se candidatar a um emprego na cidade ou ao 
ingressar em uma faculdade é de grande importância ter ao menos noções de internet e 
informática no geral. APROVADO 12/05/2014. 
INDICAÇÃO Nº 035/14 DA VEREADORA LAURENI, que seja adquirido aparelho para 
realização de ecografia para utilização no Posto Municipal de Saúde. APROVADO 
12/05/2014. 
PEDIDO DE PROVIDÊNCIA Nº 071/14 DA VEREADORA LAURENI, que seja 
providenciada a troca de lugar da lixeira existente na entrada da Estrada da Data para 
outro lugar. APROVADO 19/05/2014. 
INDICAÇÃO Nº 041/14 DA VEREADORA LAURENI, que seja solicitada uma avaliação 
no aparelho de RX Dentário, a fim de averiguar suas condições de funcionamento, para 
posteriormente colocá-lo em atividade. Caso haja necessidade, que o Executivo destine 
um Profissional da área para capacitação a fim de elaborar os laudos. Justificativa: Há 
um Aparelho de RX Odontológico no Posto de Saúde do Centro do Município, que não 
está em funcionamento, uma ferramenta de extrema importância para a medicina 
dentária, facilitando o diagnóstico para um tratamento adequado. Evitaria que os 
pacientes do Posto tenham que recorrer a outros Municípios ou a outros profissionais 
para fazer esse RX, sendo que há casos de emergência que necessitaria de um laudo 
imediato. APROVADO 09/06/2014. 
INDICAÇÃO Nº 042/14 DA VEREADORA LAURENI, propõe REITERAÇÃO de 
INDICAÇÃO 033/13 DA VEREADORA LAURENI, aprovada por unanimidade em 29 de 
abril de 2013: “que seja estudada a possibilidade de colocação de monitores de 
informática nas escolas do interior do Município”. APROVADO 09/06/2014. 
INDICAÇÃO Nº 047/2014 DA VEREADORA LAURENI, que seja providenciada a 
colocação de sistema trifásico para transmissão de energia elétrica na Escola Municipal 
D. Pedro II.JUSTIFICATIVA: Sabe-se que o sistema monofásico hoje existente não está 
comportando o consumo de energia da referida escola, ocasionando constantemente 
queda de luz, o que poderá incorrer em queima de aparelhos. Motivo pelo qual se 
elaborou essa indicação. APROVADO 23/06/2014. 
PEDIDO DE INFORMAÇÃO Nº 022/14 DA VEREADORA LAURENI, que informe à Casa 
Legislativa como está o processo de liberação dos veículos ainda não utilizados pela 
Prefeitura Municipal, recebidos através da Receita Federal. Também solicita relação dos 
veículos que já foram liberados e dos que ainda estão em pendência. APROVADO 
14/07/2014. 
INDICAÇÃO Nº 055/2014 DA VEREADORA LAURENI, que através da Secretaria de 
Assistência Social, seja fornecido auxílio para criação de um Grupo de Idosos na 
localidade denominada Costa da Serrinha, por ter uma motivação muito grande de idosos 
naquela região, que já vem desenvolvendo atividades e eventos, nos quais o Grupo da 
Melhor Idade Baronense participa, bem como auxilie na reativação o Grupo da Zona dos 
Pachecos, que existiu, no entanto  está desmotivado. APROVADO 04/08/2014. 
INDICAÇÃO Nº 056/2014 DA VEREADORA LAURENI, que estude a possibilidade de 
aquisição de um carro pipa para o nosso Município, devido as sedes do Corpo de 
Bombeiros localizar-se em Guaíba, causando grande demora de socorro em caso de 
incêndios, utilizando-o para controle das chamas. APROVADO 04/08/2014. 
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PEDIDO DE PROVIDÊNCIA Nº 083/14 DA VEREADORA LAURENI, que seja 
providenciado através da Secretaria de Obras a construção de uma ponte na localidade 
da Linha Alfredo Silveira essa que dará acesso às famílias do Senhor Daniel, Leci, 
Valdemar e Leonardo que hoje se encontram sem acesso por falta desta ponte. 
APROVADO 04/08/2014. 
PEDIDO DE PROVIDÊNCIA Nº 087/14 DA VEREADORA LAURENI, que seja 
providenciado conserto dos aparelhos de ginástica, localizados na Praça Municipal, pois 
há alguns estragados, bem como seja executado o conserto de dois balanços da 
pracinha infantil na Praça Central. APROVADO 11/08/2014. 
INDICAÇÃO Nº 057/2014 DA VEREADORA LAURENI, ao Presidente da Câmara para 
que entre em contato com o INSS de São Jerônimo e de Canoas, solicitando 
agendamento de uma reunião da equipe DATAPREV em nosso Município para fornecer 
aos baronenses instruções sobre aposentadoria, pensão e auxilio doença, podendo ser 
realizada nas dependências desta Casa. APROVADO 18/08/2014. 
PEDIDO DE PROVIDÊNCIA Nº 097/2014 DA VEREADORA LAURENI, que seja 
providenciado um esgoto com canos no terreno do Senhor Antonio Tassinari, pois 
quando chove se torna impossível a saída, onde este já se encontra sem saída. 
Justificativa: Na encosta do terreno existe uma sanga, onde essa está se aprofundando 
e desmoronando o terreno, formando uma cratera com largura e profundidade muito 
extensa. APROVADO 25/08/2014. 
PEDIDO DE PROVIDÊNCIA Nº 106/2014 DA VEREADORA LAURENI, que seja 
providenciado encanamento adequado do esgoto da Escola Estadual, que escorre na rua 
Nestor Briddi, próximo ao Mercado Preço Bom, e está causando mal odor. APROVADO 
08/09/2014. 
PEDIDO DE PROVIDÊNCIA Nº 107/2014 DA VEREADORA LAURENI, que seja 
providenciado à construção de um muro com aterro e gramado ao lado da pracinha 
Municipal em frente à Escola Estadual. Justificativa: Neste local encontra-se muitas 
raízes, onde as crianças da escola estão sempre subindo e descendo com grande perigo 
de cair e se machucar e também contribuiria com o embelezamento da Praça Municipal. 
APROVADO 08/09/2014. 
INDICAÇÃO Nº 066/2014 DA VEREADORA LAURENI, que elabore PROJETO DE LEI 
concedendo à APAE – Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Barão do 
Triunfo, isenção do pagamento das taxas de Alvará e de IPTU. JUSTIFICATIVA: APAE é 
uma entidade sem fins lucrativos, que sobrevive de doações e promoções, muitas vezes 
insuficientes para custear as despesas da entidade. Atende diversos alunos com 
necessidades especiais de nosso Município, que encontram ali uma estrutura que lhes dá 
amparo específico. Tal isenção traria uma grande contribuição para a APAE baronense. 
APROVADO 22/09/2014. 
INDICAÇÃO Nº 068/2014 DA VEREADORA LAURENI, que estude a possibilidade de 
colocar em prática, através de projeto, a campanha “Adote um canteiro da Praça 
Municipal”, voltada à participação de empresas instaladas no município. JUSTIFICATIVA: 
“Adotar um canteiro da Praça” seria uma atitude de contribuição por parte da iniciativa 
privada. Acredita-se que empresas instaladas na cidade possam colaborar com o 
embelezamento de nossa praça, fornecendo mudas de flores, fertilizantes, cercadinho, 
etc. Em contrapartida, identificariam com placa a sua empresa no referido canteiro. O 
objetivo da parceria é manter os espaços sempre em ordem, garantindo a beleza da 
cidade, que se encontra hoje sem nenhum paisagismo. APROVADO 29/09/2014. 
PEDIDO DE PROVIDÊNCIA Nº 131/2014 DA VEREADORA LAURENI, que seja 

providenciado patrolamento e roçadas na estrada ao lado do ESF que dá acesso à 
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residência do Senhor Airton Azambuja, passando pela residência do Senhor João Paulo 

até a capela Santa Cecilia na divisa do Município. APROVADO 13/10/2014. 

PEDIDO DE PROVIDÊNCIA Nº 132/2014 DA VEREADORA LAURENI, que seja 

providenciado patrolamento e reconstrução de dois bueiros na estrada que sai do faxinal 

e vai até a ponte de ferro com entupimento de algumas crateras existentes nesse trajeto. 

APROVADO 13/10/2014. 

PEDIDO DE PROVIDÊNCIA Nº 133/2014 DA VEREADORA LAURENI, que seja 

providenciado recuperação dos bancos da Praça Municipal, com fixação dos mesmos, 

bem como sejam colocadas mais lâmpadas de iluminação na Praça. APROVADO 

13/10/2014. 

INDICAÇÃO Nº 089/14 DA VEREADORA LAURENI, que através da Secretaria de 
Assistência Social seja dado apoio para a criação de uma Associação de Artesãs em 
nosso Município. JUSTIFICATIVA: A Secretaria de Assistência Social oferece cursos de 
artesanatos para mulheres da comunidade, estas que deveriam ter um lugar próprio 
como uma Casa do Artesão para amostra e comercialização de seus artesanatos. 
APROVADO 08/12/2014. 
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PEDIDO DE PROVIDÊNCIA Nº 030/14 DO VEREADOR MARCOS, que seja 
providenciado patrolamento na Estrada da Água Fria, entrando próximo à Escola 
Municipal Egídio Vieira da Silva, passando pelo trecho que vai até a Figueirinha, 
passando, igualmente, pelo trecho onde está situada a Igreja Santa Rita de Cássia, indo 
até a divisa com o Município de Cerro Grande do Sul.  APROVADO 10/03/2014. 
PEDIDO DE INFORMAÇÃO Nº 010/14 DO VEREADOR MARCOS, que informe o que 
segue relativo ao Ginásio Municipal de Esportes:   Como funciona exatamente a logística 
deste; como é escolhido o ecônomo; quais as modalidades de uso; quem é o 
representante atual; de quanto em quanto tempo ocorre licitação para a troca de 
responsável; qual modalidade de licitação é utilizada; como ocorre, se acaso ocorre, 
prestação de contas; a quem pertence o Ginásio Municipal: ao Estado ou ao Município; 
como são decididos os horários que pertencem à escola estadual e ao responsável pelo 
ginásio; qual lei ou regulamento rege o funcionamento atual do ginásio; que seja enviada 
cópia da documentação relativa à última licitação ocorrida, bem como comprovação 
documental dos demais dados solicitados. APROVADO 07/04/2014. 
PEDIDO DE PROVIDÊNCIA Nº 050/14 DO VEREADOR MARCOS, que sejam 
providenciadas melhorias na Ponte da Linha Amália, localizada nas proximidades da 
propriedade do Sr. Diego Briddi, com troca de pranchas e melhoria no aterro. 
APROVADO 14/04/2014. 
PEDIDO DE PROVIDÊNCIA Nº 069/14 DO VEREADOR MARCOS, que sejam 
providenciados encascalhamento, roçadas e melhoria em bueiro existente na estrada que 
entra próximo à residência do Sr. João Luiz Lanzarini, passando pela propriedade do Sr. 
José Kologeski, Sr. Taurino Moraes, indo até a residência do Sr. Taylor Almeida.  
APROVADO 12/05/2014. 
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INDICAÇÃO Nº 038/14 DO VEREADOR MARCOS, que juntamente com as secretarias 
competentes, Secretaria da Saúde, Secretaria de Assistência Social e Secretaria da 
Educação e Cultura, seja criada uma campanha para conhecimento da seleção de lixo, 
ou seja, lixo seco, orgânico, reciclável, tóxico, etc. Campanha esta que poderia começar 
pelas escolas, visto que já existem lixeiras específicas para tal fim. Justificativa: 
Enfrentamos, atualmente, um problema crônico nesse sentido, precisando 
constantemente conscientizar a população da real situação. Com o conhecimento da 
seletividade do lixo ficaria mais fácil, inclusive, o recolhimento, pois a mistura 
desordenada ocasiona muitos resíduos, sendo que a coleta fica comprometida. 
Campanha esta que poderia iniciar por meio de panfletos e folders nas escolas e, na 
sequência, em associações comunitárias e afins. APROVADO 02/06/2014. 
INDICAÇÃO Nº 046/2014 DO VEREADOR MARCOS, tendo em vista que a Prefeitura 
Municipal tem um convênio com a Fundação de Esporte e 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 abrangeria o público masculino e feminino. A princípio, os alunos 
deveriam estar inscritos na Secretaria do Desporto Turismo e Lazer. APROVADO 
16/06/2014. 
PEDIDO DE INFORMAÇÃO Nº 023/14 DO VEREADOR MARCOS, que informe a esta 
Casa Legislativa, com a devida documentação comprobatória, se foi pago aos agentes 
comunitários de saúde vinculados à equipe de Estratégia de Saúde da Família – ESF dos 
Pachecos, nos exercícios de 2012 e 2013, o incentivo financeiro oriundo de repasse extra 
da Secretaria Estadual de Saúde do Estado, conforme estabelecido na Portaria Estadual 
nº 892/2012, destinado exclusivamente aos mesmos. Em caso de negativo, que informe o 
motivo do não pagamento. APROVADO 14/07/2014. 
PEDIDO DE PROVIDÊNCIA Nº 086/14 DO VEREADOR MARCOS, que seja 
providenciado melhorias na estrada que passa pela residência do Senhor Bira, Senhor 
Alonso e Senhor Adalmir, saindo no campo da Lagoa na localidade da Serra do Herval 
para possibilitar o transporte escolar que esta sendo prejudicado. APROVADO 
11/08/2014. 
PEDIDO DE PROVIDÊNCIA Nº 092/14 DO VEREADOR MARCOS, que seja 
providenciado regularização nos terrenos das Escolas Municipais, caso já estejam em 
andamento informar a essa Casa o setor que se encontram para agilizar o processo. 
APROVADO 18/08/2014. 
INDICAÇÃO Nº 062/2014 DO VEREADOR MARCOS, que observando os meios legais a 
Secretaria de Educação Municipal inclua no Currículo Escolar a disciplina denominada 
Educação Ambiental, vista tamanha preocupação pelo assunto. APROVADO 01/09/2014. 
PEDIDO DE INFORMAÇÃO Nº 036/14 DO VEREADOR MARCOS, que informe como 
esta o processo de andamento da construção do Ginásio de Esportes para a Escola 
Municipal Egídio Vieira da Silva. APROVADO 08/09/2014. 
INDICAÇÃO Nº 071/2014 DO VEREADOR MARCOS, que instituía 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 29/09/2014. 
INDICAÇÃO Nº 073/2014 DO VEREADOR MARCOS, no sentido de que a Secretaria de 
Agricultura juntamente com a EMATER, Sindicato dos Trabalhadores Rurais, 
Associações Comunitárias e demais órgãos competentes crie um Plano de Incentivo a 
diversificação de culturas, visto a quase totalidade da arrecadação de nosso Município 



Câmara Municipal de Barão do Triunfo 

    
         

 

Resumo/2014                                                                                                       44 
 

 

 

 

ser agrícola e atualmente estarmos com poucas opções em caso de intempéries 
climáticas, ou até em questão de dificuldades de comercialização.  APROVADO 
13/10/2014. 
INDICAÇÃO Nº 077/2014 DO VEREADOR MARCOS, que seja disponibilizado na medida do 
possível exame de visão para os alunos da rede municipal de ensino.  APROVADO 
20/10/2014. 
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PEDIDO DE PROVIDÊNCIA Nº 012/14 DO VEREADOR NERCIO, que sejam 
providenciados patrolamento e encascalhamento na Linha Dona Amália, passando pela 
residência do Sr. Lebrão, saindo na residência da Senhora Pautilha, sendo construído um 
bueiro próximo a esta residência, retornando pela Estrada do Fumo, passando pela 
residência do Sr. Altair, retornando pela Linha Dona Amália, passando pela residência do 
Sr. Olmiro Govoni. APROVADO 10/02/2014. 
PEDIDO DE PROVIDÊNCIA Nº 014/14 DO VEREADOR NERCIO, que sejam 
providenciados patrolamento, escascalhamento e roçadas nos locais necessários, 
entrando pela Varzinha, próximo à residência do Sr. Paulo Lombardi, passando pela 
Região dos Bonilhas, saindo próximo à residência de Hélio, Vulgo Carrapicho, passando 
pela residência do Sr. Amadeu, Sr. Alcides Pereira, saindo no Bar do Alexandre. 
APROVADO 17/02/2014. 
INDICAÇÃO Nº 002/14 DO VEREADOR NERCIO, que seja criada Lei Municipal 
referente às normas do plantio de árvores exóticas e árvores de grande porte junto à rede 
de distribuição de energia elétrica, sobretudo, eucalipto e acácia. JUSTIFICATIVA: 
Coloco este pedido em vista do plantio de matos embaixo ou muito próximos à rede ser 
um dos grandes motivos das constantes faltas de energia elétrica. APROVADO 
17/02/2014. 
PEDIDO DE PROVIDÊNCIA Nº 023/14 DO VEREADOR NERCIO, que sejam 
providenciados patrolamento, encascalhamento e roçadas e saindo perto de perto da 
ponte do Cerro dos Abreus, entrando em frente à residência do Sr. Leosé, passando pelo 
antigo moinho, com a retirada de uma curva antes da residência do Sr. João, saindo na 
Varzinha nas proximidades da residência do Sr. Emerson Lombardi. Retornando 
passando pela casa do Sr. Vilmar Marcuci, saindo novamente na Estrada da Varzinha, 
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próximo à residência do Sr. Hélio, sendo restauradas todas as vias que dão acesso às 
residências citadas. APROVADO 24/02/2014. 
PEDIDO DE PROVIDÊNCIA Nº 027/14 DO VEREADOR NERCIO, que sejam 
providenciados patrolamento, encascalhamento e roçadas, com reconstrução de um 
bueiro, na estrada vicinal que sai na Linha Nova, nas proximidades da residência do Sr. 
Pedro Mileski, saindo na Estrada Geral em frente à residência do Sr. Vitalino, indo até a 
residência do Sr. José Lemes. Retornando, entrando em frente à residência do Secretário 
de Assistência Social Loivo, indo até a residência do Sr. Remi.  APROVADO 10/03/2014. 
PEDIDO DE PROVIDÊNCIA Nº 028/14 DO VEREADOR NERCIO propõe REITERAÇÃO 
do PEDIDO DE PROVIDÊNCIA N° 021/13, de autoria do Vereador Nercio da Silva 
Ambos. Aprovado por unanimidade em 25 de fevereiro de 2013: “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 10/03/2014. 
PEDIDO DE PROVIDÊNCIA Nº 041/14 DO VEREADOR NERCIO, que sejam 
providenciados patrolamento e encascalhamento das estradas gerais e vicinais, com os 
acesso das entradas de residências que ainda não foram feitas no Município.  
APROVADO 24/03/2014. 
INDICAÇÃO Nº 024/14 DO VEREADOR NERCIO, que seja feito o estudo da 
possibilidade de disponibilização do prédio da Escola desativada Rui Ramos, ao lado da 
residência do Sr. Omero Collovini, para utilização como Capela Mortuária. APROVADO 
07/04/2014. 
INDICAÇÃO Nº 025/14 DO VEREADOR NERCIO, que seja estudada a possibilidade de 
contratação de monitores para as escolas municipais, sobretudo, para as Escolas 
Princesa Dona Leopoldina e Doutor Otelo Rosa e àquelas que possuem maior 
quantidade de alunos: Marechal Deodoro da Fonseca, Egídio Vieira da Silva e D. Pedro 
II. APROVADO 07/04/2014. 
INDICAÇÃO Nº 028/14 DO VEREADOR NERCIO, que seja estudada a possibilidade de 
criação de vale-refeição e/ou aumento salarial aos servidores municipais. Justificativa: 
O vale-refeição seria um meio de auxiliar os servidores em seu orçamento. Friso que não 
existem grandes empecilhos para criá-lo, uma vez que este não incide sobre a folha de 
pagamento, o que, por vezes, é uma das preocupações do Executivo Municipal. Sua 
criação seria de grande ajuda aos servidores municipais, haja vista o preço que se 
encontram os alimentos atualmente. O aumento salarial seria outra forma de compensar 
a perda sofrida pelos servidores, visto que faz mais de dois anos que ocorre apenas a 
revisão geral anual, inexistindo aumento salarial. Todos somos sabedores que os 
produtos, no geral, a cada dia estão mais caros e apenas a revisão, apesar do índice 
utilizado ter base teórica, do ponto de visto concreto, este não tem sido capaz de suprir a 
perda salarial real que ocorre a cada ano, pois a inflação das estatísticas, não é a mesma 
que se sente no dia a dia. APROVADO 14/04/2014. 
PEDIDO DE PROVIDÊNCIA Nº 052/14 DOVEREADOR NERCIO, que sejam 
providenciados, com urgência, patrolamento e encascalhamento, partindo da estrada 
vicinal localizada perto da residência do Sr. Lebrão, saindo na Estrada da Varzinha 
próximo à residência do Sr. Belmirão. Retornando, entrando perto da residência do Sr. 
Olmiro, saindo próximo à residência do falecido Sr. José do Paco; indo até a residência 
do Sr. José Carlos, vulgo Zico. Retornando, entrando perto da residência do Sr. Cláudio, 
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com construção de um bueiro perto da residência do Sr. Miguel, saindo na Estrada do 
Fumo, próximo à residência do Sr. Juca Mioli.   APROVADO 22/04/2014. 
PEDIDO DE INFORMAÇÃO Nº 013/14 DO VEREADOR NERCIO,  que envie o que 
segue quanto ao período referente a todos os meses do ano de 2013 até a presente data: 
Ponto da servidora Marilu de Lima Ferrão, Assistente Social do Município; carga horária 
semanal a ser cumprida pela servidora; atestados, licença-prêmio, licença-saúde, ou 
outros direitos que, porventura, a referida servidora tenha usufruído nesse período; se 
foram usufruídos tais direitos, havia alguma obrigação de tê-los concedido no referido 
período; justificativas ou faltas injustificadas que tenham impedido a servidora de 
comparecer ao trabalho, se acaso houver ocorrido tal fato; que envie documentação em 
anexo comprovando informações prestadas. Justificativa: Sabe-se da grande demanda 
de trabalho das Assistentes Sociais do Município, haja vista as necessidades constantes 
da população nessa área. Contudo, circulam comentários de que a servidora citada se 
encontra frequentemente afastada do trabalho. Tal fato causa acúmulo de serviço por 
faltar a presença de mais uma assistente social para auxiliar nas atividades necessárias. 
O caso tem causado descontentamento aos munícipes que procuram os serviços sociais, 
e, por vezes, não conseguem ser atendidos devido à suposta falta da servidora. 
APROVADO 28/04/2014. 
PEDIDO DE PROVIDÊNCIA Nº 064/14 DO VEREADOR NERCIO, que seja providenciada 
a colocação de placas de velocidade máxima permitida, sendo colocadas também placas 
de pare nos locais necessários no perímetro urbano. APROVADO 05/05/2014. 
PEDIDO DE PROVIDÊNCIA Nº 066/14 DO VEREADOR NERCIO, que seja providenciado, 
com urgência, recolhimento de lixo no interior do Município, em especial, na Estrada do 
Fumo, em frente à residência do Sr. Altair. APROVADO 12/05/2014. 
PEDIDO DE PROVIDÊNCIA Nº 067/14 DO VEREADOR DO VEREADOR NERCIO 
reiteração do PEDIDO DE PROVIDÊNCIA 126/13 DO VEREADOR NERCIO- que seja 
providenciado acesso a cadeirantes na Prefeitura Municipal. APROVADO POR 
UNANIMIDADE em 25 de novembro de 2013. APROVADO 12/05/2014. 
PEDIDO DE PROVIDÊNCIA Nº 073/14 DO VEREADOR NERCIO, que seja 
providenciado reforma de bueiro próximo à residência do Sr. Odélio, na Zona dos 
Marques. APROVADO 26/05/2014. 
PEDIDO DE PROVIDÊNCIA Nº 077/14 DO VEREDAOR NERCIO, que seja 
providenciado reforma do bueiro localizado em frente à residência do Sr. Paulo Antunes 
Lombardi, na Estrada da Produção. JUSTIFICATIVA: O referido bueiro encontra-se 
entupido há mais de um ano. Quando ocorre enxurradas, a água escorre para dentro da 
residência e galpões do Sr. Paulo. APROVADO 09/06/2014. 
INDICAÇÃO Nº 045/2014 DO VEREADOR NERCIO, que estude a possibilidade de ceder 
o Professor de Música uma hora por semana para a APAE de Barão do Triunfo. 
JUSTIFICATIVA: A APAE encontra-se sem Professor de Música, tem todos os 
instrumentos para continuar desenvolvendo essa modalidade artística, tão importante 
para os alunos, mas há falta deste profissional na entidade. APROVADO 16/06/2014. 
PEDIDO DE PROVIDÊNCIA Nº 082/14 DO VEREADOR NERCIO, que seja 
providenciado abertura de uma estrada que de acesso a residência do Senhor Everton 
que encontra-se sem saída. Justificativa: Sendo que o morador já possui liberação do 
lindeiro para que seja feita a abertura dessa estrada. APROVADO 04/08/2014. 
INDICAÇÃO Nº 058/2014 DO VEREADOR NERCIO, que seja providenciada a colocação 
de lixeira nas sedes das Associações Comunitárias de nosso Município para coleta de 
lixo, especialmente na Linha Dona Amália, Mato da Justa, Linha Francisca, Arroio Grande 
e Linha Brandão. JUSTIFICATIVA: Nas Associações acima citadas passa o transporte 
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recolhedor de lixo, mas não há lixeira no local. Solicita-se também que seja estendido o 
recolhimento de lixo nas demais Associações Comunitárias do Município. APROVADO 
18/08/2014. 
PEDIDO DE PROVIDÊNCIA Nº 096/2014 DO VEREADOR NERCIO, que seja 
providenciado patrolamento da estrada vicinal, entrando pela Linha Amália perto da 
residência de “Lebrão”, passando pela residência do Sr. Arno, com construção de um 
bueiro perto da propriedade de Célio, mas conhecido como “Ressaca”, com melhorias em 
todas as entradas das residências localizadas neste trajeto, saindo na Estrada do Fumo, 
retornando, saindo próximo à residência de “Quita”. APROVADO 25/08/2014. 
PEDIDO DE PROVIDÊNCIA Nº 104/2014 DO VEREADOR NERCIO, que seja 
providenciado patrolamento, com encascalhamento nos locais necessários, na Estrada 
da Linha Amália, desde o Centro do Município, passando pela Linha Nova, inda até a 
Esquina Democrática. Na linha Amália, seja providenciada uma proteção ou sinalização 
na beira da estrada onde o buraco está tomando conta da estrada, próximo a nova gruta. 
APROVADO 08/09/2014. 
PEDIDO DE PROVIDÊNCIA Nº 105/2014 DO VEREADOR NERCIO, que seja 
providenciado reforma da ponte localizada próximo à chácara de Hélio Semensatto na 
Linha Francisca. APROVADO 08/09/2014. 
PEDIDO DE PROVIDÊNCIA Nº 112/2014 DO VEREADOR NERCIO, que seja 
providenciado patrolamento na localidade da Invernada dos Abreus passando pela 
residência do Senhor Adão Bico indo até a residência do Senhor Ricardão com a 
construção de uma ponte perto da residência do Senhor Ricardo.  APROVADO 
15/09/2014. 
PEDIDO DE PROVIDÊNCIA Nº 113/2014 DO VEREADOR NERCIO, que seja 
providenciado patrolamento e aterro na lomba perto da residência do Senhor Luiz Carlos 
na entrada da localidade da Estrada do Fumo.  Justificativa: O problema do referido 
lugar não resolve somente com patrolamento pela falta de existência de sarjeta e é 
preciso a realização do aterro para o elevamento da estrada. APROVADO 15/09/2014. 
PEDIDO DE PROVIDÊNCIA Nº 117/2014 DO VEREADOR NERCIO, que seja 
providenciado patrolamento e encascalhamento na Estrada do Fumo, partindo da Escola 
Conrado Tejada Garcia até o bar do Gordo, com melhorias em todas as entradas de 
residências durante esse trajeto e com reconstrução de um bueiro perto da residência do 
falecido José do Paco. APROVADO 29/09/2014. 
PEDIDO DE PROVIDÊNCIA Nº 123/2014 DO VEREADOR NERCIO, que seja 
providenciado patrolamento e encascalhamento na estrada da Linha Francisca, passando 
pelo bar do Raul, pela residência do Senhor Antonio Ambos, saindo em frente à 
residência do Senhor Jorge Ladiz com melhoria da entrada das residências durante o 
trajeto. APROVADO 06/10/2014. 
INDICAÇÃO Nº 074/2014 DO VEREADOR NERCIO, que seja realizado levantamento de 
custo para conclusão da obra do 2º piso da Secretaria de Agricultura e após estude a 
possibilidade de obter financiamento bancário a longo prazo para realizar com urgência o 
término da referida obra. Tal iniciativa amenizaria os gastos da Prefeitura com locação de 
prédios. Entende-se que o valor de um aluguel daria para ir quitando as parcelas do 
financiamento. Isso incidirá na redução de custos com locação de imóveis, que hoje 
apresenta um valor mensal bastante elevado. APROVADO 20/10/2014. 
PEDIDO DE PROVIDÊNCIA Nº 140/2014 DO VEREADOR NERCIO, que seja 
providenciado patrolamento e encascalhamento na estrada do fumo, iniciando na Linha 
Nova até o Bar do Gordo com aterro na lomba perto da residência do Senhor Luiz Carlos. 
APROVADO 10/11/2014. 
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INDICAÇÃO Nº 080/2014 DO VEREADOR NERCIO, que através dos trâmites legais, 
seja realizado a renovação dos contratos da equipe do NAAB, conforme solicitação do 
ofício em anexo.  APROVADO 17/11/2014. 
PEDIDO DE PROVIDÊNCIA Nº 144/2014 DO VEREADOR NERCIO, que seja 
providenciado à troca de pranchas da ponte na Linha Amália perto do pátio da Empresa 
Elecnor, pois a mesma está oferecendo perigo aos que trafegam nesse trajeto. 
APROVADO 24/11/2014. 
INDICAÇÃO Nº 081/2014 DO VEREADOR NERCIO, que estudem a possibilidade de 
realizar a compra de um micro-ônibus para realizar o transporte dos pacientes da saúde 
que viajam para Porto Alegre.  APROVADO 01/12/2014. 
INDICAÇÃO Nº 087/14 DO VEREADOR NERCIO, que o Executivo se reúna com a 
Grupo de Veloterra e Cartcross de Barão do Triunfo, no intuito de fornecer orientações 
para legalização do Grupo, por meio de uma Associação para que se torne variável e 
constitucional qualquer colaboração por parte da Prefeitura em eventos desta 
modalidade. APROVADO 08/12/2014.   
PEDIDO DE INFORMAÇÃO Nº 047/2014 DO VEREADOR NERCIO, que informe a esta 
Casa Legislativa como está o andamento dos seguintes Programas no Município. 
Programa Minha Casa Minha Vida, o qual se iniciou em 2012, porém não notamos a sua 
conclusão; Programa Habitação Rural objeto de várias reuniões, inclusive nas 
dependências da Câmara com a comunidade Rural. APROVADO 08/12/2014.   
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INDICAÇÃO Nº 004/14 DO VEREADOR OSMAR, que seja feita a doação do material 
restante, aquilo que não foi furtado, da Escola Felipe Camarão, na Zona do Gramal, à 
família de Adão Antônio da Silva, residente na mesma localidade. JUSTIFICATIVA: A 
família citada é reconhecidamente carente, portanto, seria de suma importância essa 
ação assistencial. APROVADO 17/02/2014. 
PEDIDO DE INFORMAÇÃO Nº 017/14 DO VEREADOR OSMAR, que informe à Casa 
Legislativa o que segue: Se a empresa responsável pelo recolhimento de lixo no 
Município, Transporte Linter Ltda, está com seu pagamento em dia por parte da 
Prefeitura Municipal; em caso de não estar sendo paga devidamente, que informe desde 
quando está ocorrendo tal situação; que envie documentação comprobatória das 
informações solicitadas. APROVADO 26/05/2014. 
INDICAÇÃO Nº 060/2014 DO VEREADOR OSMAR, no sentido de tome as devidas 
providências para que, uma vez estando a rua do perímetro urbano calçada, seja de 
responsabilidade do proprietário efetivar a construção do passeio público, a fim de evitar 
acidentes com o desnível da calçada. JUSTIFICATIVA: Houve casos de acidente fatal, 
por haver desnível na área da calçada. Sem o calçamento da calçada, a população tem 
que usar a rua, correndo risco, podendo sobrecair no proprietário a cobertura dos dados 
que porventura ocorrer em função disso. APROVADO 25/08/2014. 
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INDICAÇÃO Nº 063/2014 DO VEREADOR OSMAR, que estude a possibilidade de 
implantar atendimento de saúde nas regiões mais carentes do Município, onde não existe 
o sistema ESF. JUSTIFICATIVA: Existem muitas pessoas carentes nessas regiões, que 
não têm condições de virem ao Posto de Saúde. APROVADO 01/09/2014. 
PEDIDO DE PROVIDÊNCIA Nº 128/2014 DO VEREADOR OSMAR, que seja 
providenciado restauração da estrada da Água Fria até a Zona dos Pachecos com 
restauração de uma ponte e um bueiro no trajeto, esses que se encontram praticamente 
intransitáveis. APROVADO 06/10/2014. 
PEDIDO DE PROVIDÊNCIA Nº 129/2014 DO VEREADOR OSMAR, que seja 
providenciado colocação de bueiro na região do Gramal próximo a residência do Senhor 
Bladivino, conhecido como Vardinho até a residência dos Senhores Gino e Adão Antonio 
da Silva, com restauração da estrada.  APROVADO 06/10/2014. 

REQUERIMENTO Nº 004/2014 DO VEREADOR OSMAR, requer que seja acatado pelo 
Plenário o ATESTADO DE COMPARECIMENTO EM AUDIÊNCIA, em anexo, como 
justificativa de ausência na sessão ordinária do dia 10 de novembro de 2014. 
APROVADO 24/11/2014. 

INDICAÇÃO Nº 091/2014 DO VEREADOR OSMAR, que seja colocado placas que 
indique o limite de velocidade da Esquina Democrática até em frente à casa onde morava 
o Falecido Doncílio. JUSTIFICATIVA: Recentemente houve acidentes com danos 
pessoais, pessoas costumam fazer trajeto em alta velocidade, por isso necessita de 
placas que indique limite de velocidade. APROVADO 22/12/2014. 
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PEDIDO DE PROVIDÊNCIA Nº 007/14 DO VEREADOR RODRIGO, que seja 
providenciado alinhamento, com alargamento necessário da Rua Riachuelo, a partir do 
local onde termina a pavimentação. APROVADO 03/02/2014. 

PEDIDO DE PROVIDÊNCIA Nº 008/14 DO VEREADOR RODRIGO, que seja 
providenciado colocação de canos no trecho não pavimentado da Av.Tassinari Cesare. 
Justificativa: Percebe-se o mau cheiro do esgoto que se encontra a céu aberto 
localizado no centro da cidade, chegando este cheiro até a Padaria de Sérgio. Julgo que a 
colocação dos canos necessários, que não seriam muitos, resolveria o problema. A 
PEDIDO DOS MORADORES DA LOCALIDADE.  APROVADO 03/02/2014. 

PEDIDO DE PROVIDÊNCIA Nº 015/14 DO VEREADOR RODRIGO, que seja 
providenciada a troca das folhas de zinco que estão furadas no Ginásio Municipal de 
Esportes. Justificativa: Este pedido é uma reiteração de um pedido que foi feito há cerca 
de um ano, sendo que já veio a resposta do Executivo Municipal na época, constando 
que seria providenciada. Contudo, até o momento não houve troca de nenhuma folha de 
zinco ou mesmo reparo na cobertura. APROVADO 17/02/2014. 
PEDIDO DE PROVIDÊNCIA Nº 016/14 DO VEREADOR RODRIGO, que seja estuda a 
possibilidade de se conseguir uma verba para a colocação de cerca nas laterais do 
Cemitério da sede e muro na frente e nos fundos. APROVADO 17/02/2014. 
PEDIDO DE PROVIDÊNCIA Nº 024/14 DO VEREADOR RODRIGO, propõe 
REITERAÇÃO do PEDIDO DE PROVIDÊNCIA N° 023/13, do Vereador Rodrigo, 
aprovado por unanimidade em 25 de fevereiro de 2013: “que seja providenciada a 
colocação de placas com nomes de ruas nas esquinas do centro do Município.”  
APROVADO 24/02/2014. 



Câmara Municipal de Barão do Triunfo 

    
         

 

Resumo/2014                                                                                                       53 
 

 

 

 

PEDIDO DE PROVIDÊNCIA Nº 025/14 DO VEREADOR RODRIGO, propõe 
REITERAÇÃO do PEDIDO DE PROVIDÊNCIA N° 024/13, do Vereador Rodrigo, 
aprovado por unanimidade em 25 de fevereiro de 2013: “que sejam disponibilizados aos 
munícipes galões para colocar lixo.”  APROVADO 24/02/2014. 
INDICAÇÃO Nº 009/14 DO VEREADOR RODRIGO, que seja providenciada, com 
urgência, linha de transporte escolar para a Escola Municipal de Ensino Fundamental 
Liberato Salzano para o 1° ano escolar, partindo da Sede. Justificativa: Em vista de, até 
o momento, não termos conseguido que o 1° ano seja ministrado na Sede do Município, 
peço, urgentemente, que o Executivo providencie um meio de transporte para estes 
alunos chegarem até a escola onde estudarão. APROVADO 24/02/2014. 
INDICAÇÃO Nº 016/14 DO VEREADOR RODRIGO, propõe REITERAÇÃO da 
INDICAÇÃO 020/13 DO VEREADOR RODRIGO- que seja providenciada a construção 
de mais sanitários na Escola Municipal de Ensino Fundamental D. Pedro II. Aprovada por 
unanimidade no dia 25 de março de 2013. APROVADO 24/03/2014. 
PEDIDO DE PROVIDÊNCIA Nº 040/14 DO VEREADOR RODRIGO, que seja 
providenciada a reforma da lixeira existente na esquina da rua onde situa-se o Ginásio 
Municipal de Esportes.  APROVADO 24/03/2014. 
INDICAÇÃO Nº 017/14 DO VEREADOR RODRIGO, propõe REITERAÇÃO da 
INDICAÇÃO 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. Aprovada por unanimidade no dia 08 de abril 
de 2013. APROVADO 24/03/2014. 
INDICAÇÃO Nº 021/14 DO VEREADOR RODRIGO, que seja procedida, com urgência, a 
construção de fossa no Posto de Saúde da Sede. Justificativa: É inadmissível o mau 
cheiro e o lixo em frente ao posto de saúde, visto que o posto deveria ser um dos lugares 
mais limpos da cidade. Enfatizo que, precisamos prevenir as doenças, e não criá-las para 
depois tratá-las. Seguem fotos em anexo. APROVADO 31/03/2014. 
PEDIDO DE PROVIDÊNCIA Nº 042/14 DO VEREADOR RODRIGO, que seja 
providenciado, com urgência, limpeza do cemitério da Sede. Justificativa: Aproxima-se a 
Semana Santa, quando muitos familiares vêm visitar seus entes falecidos. Julgo que 
seria de suma importância a limpeza do cemitério, que, atualmente, está tomado pelo 
brejo.  APROVADO 31/03/2014. 
PEDIDO DE INFORMAÇÃO Nº 006/14 DO VEREADOR RODRIGO, que envie o que 
segue: Mapa atualizado do Município de Barão do Triunfo, com documentação 
comprobatória, contendo suas delimitações, localização das divisas, com as respectivas 
coordenadas geográficas; Lei Estadual de criação do Município. Justificativa: Devido ao 
conhecimento que se tem das divisas territoriais, é visível que se necessita uma 
comprovação documental para questionar qualquer assunto referente às limitações de 
Barão do Triunfo com os municípios vizinhos. Esta informação colocaria fim a qualquer 
dúvida relativa às divisas oficiais do Município de Barão do Triunfo.  APROVADO 
31/03/2014. 
INDICAÇÃO Nº 031/14 DO VEREADOR RODRIGO, que seja feito estudo da viabilidade 
de transformação da Rua Cônego José Wiest em mão única. Justificativa: O tráfego na 
referida rua encontra-se caótico, havendo muitas reclamações da população, sobretudo, 
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no trecho situado entre o Conselho Tutelar e a Prefeitura Municipal.  Exponho que o povo 
tem sofrido grande dificuldade para conseguir estacionar. A execução deste pedido 
amenizaria a situação enfrentada pelos munícipes de modo geral, organizando ao menos 
em parte as dificuldades enfrentadas, atualmente, no trânsito vivido na cidade. 
APROVADO 28/04/2014. 
PEDIDO DE INFORMAÇÃO Nº 014/14 DO VEREADOR RODRIGO, que informe à Casa 
Legislativa o que segue: Se foi feita alguma pesquisa de opinião no mês de abril no 
Município; se acaso foi feita, que envie quais perguntas foram feitas à população; 
porcentagem e quantia de pessoas entrevistadas; custo deste trabalho; resultado da 
pesquisa; que envie em anexo documentação comprobatória quanto ao que foi solicitado. 
Justificativa: A população baronense vem cobrando respostas desde que foi realizada 
outra pesquisa no ano passado, na qual foi gasto dinheiro público ao invés de investir 
mais em saúde ou em outra área de desenvolvimento do Município. APROVADO 
28/04/2014. 
PEDIDO DE INFORMAÇÃO Nº 015/14 DO VEREADOR RODRIGO, que informe à Casa 
Legislativa o que segue: Qual o saldo atual do Faísque envie extrato atualizado 
comprovando o saldo informado; qual entidade financeira administra este fundo; quem 
são os atuais membros deste conselho; como é feita a escolha dos membros deste; 
que envie lei atualizada que rege o FAPS, contendo, se for o caso, revogações, alterações 
e emendas; que envie em anexo documentação comprobatória quanto ao que foi 
solicitado. Justificativa: A maioria dos servidores municipais não é sabedor do valor que 
possui o FAPS, bem como quem administra este dinheiro e como é escolhido o referido 
conselho. APROVADO 28/04/2014. 
PEDIDO DE PROVIDÊNCIA Nº 062/14 DO VEREADOR RODRIGO, que seja 
providenciado pintura do meio-fio em amarelo, proibindo estacionamento em um dos lados 
de toda a extensão pavimentada da Rua Prefeito Airton José Prates Ramos, antiga Rua 
Riachuelo. APROVADO05/05/2014. 
PEDIDO DE INFORMAÇÃO Nº 016/14 DO VEREADOR RODRIGO, que envie à Casa 
Legislativa o que segue: Cópia do contrato e da renovação deste relativo à Enfermeira 
Milene Fabiane Rodrigues Velozo.  APROVADO 12/05/2014. 
REQUERIMENTO 001/14 DO VEREADOR RODRIGO, acréscimo de transcrição integral 
na ata 013/2014, relativa à sessão ordinária do dia 28 de abril de 2014, desde o momento 
em que foi colocado em discussão pelo Presidente à emenda ao Projeto de Lei 018/2014, 
até o instante do pedido de vistas do Vereador Elomar à Emenda N° 001/2014 do 

Vereador Rodrigo. APROVADO 19/05/2014. 

REQUERIMENTO 002/14 DO VEREADOR RODRIGO, nos termos do art. 108, § 1º, 
depois de ouvido o Plenário, o acréscimo de transcrição integral na ata 014/2014, relativa 
à sessão ordinária do dia 05 de maio de 2014, desde o momento em que foi colocado em 
discussão pelo Presidente à emenda do Vereador Rodrigo ao Projeto de Lei 018/2014 até 
o momento da aprovação do referido projeto. APROVADO 19/05/2014. 

PEDIDO DE PROVIDÊNCIA Nº 074/14 DO VEREADOR RODRIGO, que seja 
providenciada a restauração do calçamento localizado no trecho em frente ao Sindicato 
dos Trabalhadores Rurais de Barão do Triunfo. Justificativa: Faço este pedido em vista 
de ter ficado um enorme buraco após um conserto realizado na via. Se não houver a 
reparação o fato pode ocasionar danos materiais ou, até mesmo, algum acidente com 
veículos de munícipes. Por fim, destaco que é uma rua, da qual todos são sabedores, que 
há grande fluxo de ônibus escolares. APROVADO 26/05/2014. 
INDICAÇÃO Nº 037/14 DO VEREADOR RODRIGO, que seja aumentado o telhado frontal 
da Escola Liberato Salzano, localizada no Arroio Grande, formando uma espécie de uma 
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pequena área coberta. Justificativa: Exponho que em dias de chuva os alunos não 
podem sair da sala de aula para brincar no recreio; nessas condições também não podem 
realizar educação física ao ar livre nos dias dessa disciplina. Enfatizo que o Município não 
teria muitos gastos para realizar a referida obra, pois precisaria praticamente somente do 
material para a cobertura, o que não seria muito. Destaco que a mão de obra poderia partir 
da Prefeitura, haja vista possuir funcionários muito competentes para a realização deste 
tipo de trabalho. APROVADO 26/05/2014. 
INDICAÇÃO Nº 039/14 DO VEREADOR RODRIGO, que sejam chamados os operários 
aprovados no último concurso público realizado para esta função. Justificativa: Se os 
operários fossem chamados teríamos mais trabalhadores para consertar bueiros, pontes, 
auxiliar nas obras em geral, o que seria de grande importância para a população 
baronense. APROVADO 02/06/2014. 
PROVIDÊNCIA 011/13 DE AUTORIA DO VEREADOR RODRIGO, que seja providenciada 
a manutenção da iluminação pública no perímetro urbano do Município. Aprovada por 
unanimidade em 13 de fevereiro de 2013. Com acréscimo, em especial, do trecho da Av. 
Tassinari Cesare onde situa-se a Padaria do Sérgio. Justificativa: É um direito de todo 
cidadão baronense ter iluminação pública em frente a sua residência ou comércio, visto 
que é cobrada na conta de energia elétrica taxa de iluminação pública. É uma afronta ao 
direito de um consumidor cobrar por algo que ele não está recebendo. Havendo a 
cobrança de taxa de iluminação na fatura, não é mais um favor colocar uma lâmpada e sim 
um dever da Prefeitura Municipal, o contribuinte pode exigir seu direito, posto que está 
pagando mensalmente. Destaco ainda que toda a cidade deve estar iluminada, pois onde 
há uma casa ou comércio, deve haver um poste iluminando, visto que há uma taxa sendo 
paga pelo cidadão na fatura por esse benefício, consequentemente, não pode haver rua 
não iluminada na cidade. Enfatizo, por fim, que é inaceitável o fato de que se acontecer de 
aquele que não está recebendo iluminação pública não poder pagar a fatura, ainda poder 
ser punido com a suspensão de energia em sua residência ou comércio. Justificar que 
estão em fase de licitação em determinado momento não é mais desculpa, pois nesse 
meio tempo, mesmo sem a iluminação pública, o consumidor continuará a pagar por aquilo 
que não está recebendo. APROVADO 02/06/2014. 
INDICAÇÃO Nº 044/14 DO VEREADOR RODRIGO, que verifique o mais breve possível a 
situação do município de Barão do Triunfo junto ao CAUC - Cadastro Único de Convênio. 
JUSTIFICATIVA: O CAUC é uma ferramenta de gestão que disponibiliza dados com 
transparência, eficiência e agilidade para a verificação dos documentos comprobatórios 
exigidos no ato da formalização de convênios e recebimento de recursos públicos. Em 
visita à Brasília, o Vereador foi informado que Barão do Triunfo está inadimplente junto ao 
CAUC, o que poderá privar a vinda de recursos para o nosso Município. APROVADO 
09/06/2014. 
INDICAÇÃO Nº 050/2014 DO VEREADOR RODRIGO, que seja adquirido Uniforme para 
todos os Servidores Públicos do Executivo Municipal de Barão do Triunfo. 
JUSTIFICATIVA: Observa-se que apenas parte dos servidores do Executivo Municipal 
possuem uniforme, que é um direito de todos. A roupa profissional tornou-se sinônimo de 
praticidade, modernidade, conforto, segurança, economicidade e, atualmente, é um 
componente que contribui para estimular a autoestima dos funcionários. Contribui para o 
aprimoramento da Administração, organizando o padrão visual das repartições públicas, 
facilitando a identificação do agente público e da entidade à qual está vinculado e 
proporciona melhores condições de trabalho aos servidores. APROVADO 30/06/2014. 
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INDICAÇÃO Nº 051/2014 DO VEREADOR RODRIGO, criação de Níveis dos Servidores 
Efetivos Municipais e Gratificação de Incentivos por grau de escolaridade, conforme 
minuta de Lei em anexo. APROVADO 07/07/2014. 
INDICAÇÃO Nº 053/2014 DO VEREADOR RODRIGO, No sentido de que seja 
providenciado estacionamento privativo da Câmara Municipal, na frente da sede do 
Poder Legislativo, transformando a escada em rampa de acesso ao local. APROVADO 
04/08/2014. 
PROVIDÊNCIA Nº 085/14 DO VEREADOR RODRIGO, que seja providenciado reforma 
na Ponte da Estrada dos Menezes, localizada nas proximidades da antiga escola do 
Aurilio, esta que se encontra intransitável. APROVADO 04/08/2014. 
PEDIDO DE PROVIDÊNCIA Nº 090/14 DO VEREADOR RODRIGO, que seja 
providenciado o conserto de iluminação pública que está muito precária no interior do 
Município em especial na esquina democrática Serra do Herval até a Escola Egídio. 
Justificativa: Faço o presente pedido por que a iluminação pública encontra-se 
totalmente danificada nesse referido trajeto, facilitando algum tipo de furto devido haver 
muitas residências, comércios e até mesmo a Escola Municipal.  APROVADO 
11/08/2014. 
PEDIDO DE INFORMAÇÃO Nº 026/14 DO VEREADOR RODRIGO, que informe o que 
segue sobre a Dentista do ESF da Zona dos Pachecos: Qual a carga horária a ser 
cumprida; onde ela vem cumprindo essa carga horária; de que horas a que horas ela 
cumpre sua carga horária; quais os dias que cumpre seus horários; se tem algum 
contrato com a mesma para trabalhar a noite no Posto do centro; que envie 
documentação comprobatória em anexo. Justificativa: Faço o referido pedido, pois 
chegou a informação até mim que esta profissional não está cumprindo seu horário no 
ESF dos Pachecos e vem de noite no Posto de saúde do centro cumprir horário em uma 
sala onde não há mais equipamentos de consultório dentário. APROVADO 11/08/2014. 
 PEDIDO DE INFORMAÇÃO Nº 027/14 DO VEREADOR RODRIGO, que informe o que 
segue sobre o transporte escolar feito pela prefeitura até a Ulbra de São Jerônimo:  quais 
os veículos estão sendo usados para o transporte; se existe laudo técnico de mecânica 
desses veículos assinado por algum responsável da área dando condições de viajar com 
o veículo. Por quais motivos os alunos ficaram sem poder ir na aula nos dias 12 e 13 de 
agosto de 2014.que envie documentação comprobatória em anexo. Justificativa: Faço o 
referido pedido, pois tenho recebido reclamações que os carros que levam os 
Universitários da Ulbra São Jerônimo são carros que não oferecem condições de 
segurança, pois um dia a porta da Kombi caiu durante a viagem e no outro dia os pneus 
estouraram por estarem muito gastos, sendo que os Universitários não serão 
reembolsados se não conseguirem passar ou perderem as provas, pois é sabedor que a 
faculdade custa caro e os Universitários de São Jerônimo estão sendo prejudicados. 
APROVADO 11/08/2014. 
INDICAÇÃO Nº 061/2014 DO VEREADOR RODRIGO que entrem em contato com a 
Corsa para que estudem a viabilidade técnica de possibilitar a chegada de água da 
companhia nas residências situadas na Rua Tenente Coronel Juca Tavares, no trecho do 
cerro que dá acesso a antena telefônica. JUSTIFICATIVA: Há muitos moradores no trecho 
citado que necessitam de água tratada e por motivos técnicos até o momento não houve 
essa disponibilização. APROVADO 01/09/2014. 
PEDIDO DE PROVIDÊNCIA Nº 098/2014 DO VEREADOR RODRIGO, que seja 
providenciado patrolamento, encascalhamento e aterro na estrada e saída das duas 
pontes na chegada e saída da cidade sentido Arroio Grande próximo a propriedade do 
Senhor Nadi. APROVADO 01/09/2014. 
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PEDIDO DE INFORMAÇÃO Nº 034/14 DO VEREADOR RODRIGO, que informe se o 
Município realizou o cadastro para que fosse beneficiado com a construção de um centro 
de referência de assistência social (CRAS) no valor de R$ 350.000,00 essa que foi a 
indicação de nº 057/13 do Vereador, caso tenha sido realizado o cadastro que enviem 
documentação sobre o andamento do mesmo. APROVADO 01/09/2014. 
INDICAÇÃO Nº 065/2014 DO VEREADOR RODRIGO, que estudem uma possibilidade 
de auxiliar a Associação de desenvolvimento comunitário de Barão do Triunfo a realizar a 
construção do telhado na lateral e na frente da Capela Mortuária. APROVADO 
15/09/2014. 
PEDIDO DE INFORMAÇÃO Nº 039/2014 DO VEREADOR RODRIGO, que informe se o 
Município realizou o cadastro 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. Caso tenha sido realizado o cadastro que 
enviem documentação sobre o andamento do mesmo.  JUSTIFICATIVA: No ano 
passado, o vereador que a esta subscreve colocou a INDICAÇÃO Nº 061/2013, aprovada 
dia 26 de agosto de 2013 e até o presente momento não somos sabedores do 
recebimento destes equipamentos. APROVADO 15/09/2014. 
PEDIDO DE PROVIDÊNCIA Nº 118/2014 DO VEREADOR RODRIGO, que seja 
providenciado patrolamento e encascalhamento na estrada da localidade Serra do 
Herval, partindo da Capela Nossa Senhora Aparecida até a residência do Senhor Evaldo 
do Carmo. Justificativa: No dia doze de outubro acontecera a procissão luminosa que 
sairá da residência do Senhor Evaldo, essa que será realizada a pé com a participação 
de um grande número de pessoas, inclusive Senhores e Senhoras idosas. APROVADO 
29/09/2014. 
PEDIDO DE INFORMAÇÃO Nº 040/2014 DO VEREADOR RODRIGO, 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. 

Quais prédios estão locados pela Prefeitura no Município, que mande contratos em 

anexo.  JUSTIFICATIVA: Existe já há vários meses esta obra incompleta, sem se ter 

conhecimento do motivo da paralização. 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 13/10/2014. 

PEDIDO DE INFORMAÇÃO Nº 044/2014 DO VEREADOR RODRIGO, que informe a 
esta Casa Legislativa o que segue:  Cópia do estudo realizado a indicação nº 079/13, 
conforme comprometeu o Executivo na resposta da mesma. APROVADO 27/10/2014. 
PEDIDO DE INFORMAÇÃO Nº 045/2014 DO VEREADOR RODRIGO, que informe a 
esta Casa Legislativa o que segue sobre a questão da hemodiálise de nosso Município: 
Se existe veículo adquirido especialmente para transportar esses pacientes; Se existe, 
informe se foi comprado através de verba Federal, Estadual ou Municipal, que envie 
documentação comprobatória;  Informe se vem verba Federal ou Estadual para esse fim; 
Por quais motivos o Município pretende transferir os pacientes para fazerem hemodiálise 
à Camaquã, se há motivos, envie documentação comprobatória; Se houver essa 
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transferência, quais serão as vantagens para o Município, que enviem documentação 
comprobatória. APROVADO 03/11/2014. 
INDICAÇÃO Nº 082/14 DO VEREADOR RODRIGO, que efetue o pagamento do Piso 
Nacional aos Agentes Comunitários de Saúde do Município. JUSTIFICATIVA: A Lei 
Federal nº 12.994, institui o piso nacional dos Agentes Comunitários de Saúde em R$ 
1.014,00, abaixo do qual a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios não 
poderão fixar o vencimento dos Agente Comunitário de Saúde. Vale ressaltar que o 
Governo Federal encaminha recursos aos Municípios para o cumprimento do piso 
salarial, não havendo justificativa para o não pagamento do referido valor, que já foi 
implantado na maioria dos Municípios brasileiros. APROVADO 01/12/2014. 
INDICAÇÃO Nº 083/14 DO VEREADOR RODRIGO, que contrate empresa especializada 
para elaboração de novo Laudo Pericial para fins de Insalubridade e Periculosidade. 
JUSTIFICATIVA: De acordo com o Art. 57, do Regime Jurídico Único dos Servidores 
Municipais de Barão do Triunfo, os servidores que trabalham com habitualidade em locais 
insalubres ou em contato permanente com substâncias tóxicas, radioativas ou com risco 
de vida, fazem jus a um adicional sobre o vencimento de cargo efetivo. Sabe-se que 
vários funcionários públicos trocaram de setores na Administração Pública Municipal, o 
que certamente ocasionou mudanças de locais e de atividades, fazendo com que 
servidores que passaram a ter direitos aos adicionais de insalubridade ou periculosidade 
não os estejam recebendo e, outros, que deixaram de fazer jus, ainda estejam 
recebendo. Assim, é necessário verificar a real situação de cada servidor, para fins de 
direito ao recebimento dos adicionais de periculosidades ou insalubridade, o que somente 
é possível através da elaboração de Laudo Pericial por empresa especializada nesta 
área, a qual deve ser contratada pelo Executivo periodicamente. APROVADO 
01/12/2014. 
INDICAÇÃO Nº 084/14 DO VEREADOR RODRIGO, que realize audiência pública e 
encaminhe novo projeto de lei dispondo sobre a fração mínima e desmembrável dos lotes 
urbanos. JUSTIFICATIVA: No mês passado foi rejeitado pela Comissão de Constituição, 
Justiça e Bem-Estar Social o Projeto de Lei nº 034/2014, que pretendia fixar a fração 
mínima e desmembrável dos lotes urbanos, uma vez que não houve realização de 
audiência pública, exigida pelo Estatuto das Cidades. Desta forma, é necessário que o 
Executivo providencie na realização da referida audiência para que a comunidade possa 
participar da discussão da matéria e, posteriormente, encaminhe o projeto de lei, para 
apreciação desta Casa Legislativa. APROVADO 01/12/2014. 
INDICAÇÃO Nº 086/14 DO VEREADOR RODRIGO, que inclua os campeonatos de 
Veloterra e Cartcross, em data variável, no Calendário de Eventos do Município de Barão 
do Triunfo (Lei Municipal nº 035/2005). APROVADO 08/12/2014. 
INDICAÇÃO Nº 088/14 DO VEREADOR RODRIGO, que seja elaborado um novo folder 
do Município, pois na capa do mesmo consta o calendário de eventos de Barão do 
Triunfo incompleto, faltando vários eventos. APROVADO 08/12/2014. 
INDICAÇÃO Nº 090/14 DO VEREADOR RODRIGO, que junto com o cartaz de desacato 
ao funcionário público seja fixado em local visível os direitos dos pacientes no quesito 
atendimento, amparados pela Lei. APROVADO 15/12/2014. 
PEDIDO DE INFORMAÇÃO Nº 048/14 DO VEREADOR RODRIGO, REINTEIRA o 
PEDIDO DE INFORMAÇÃO Nº 026/14, aprovado por unanimidade no dia 18 de agosto 
de 2014, onde solicitava informações sobre a Dentista do ESF da Zona dos Pachecos. 
Qual a carga horária a ser cumprida; onde ela vem cumprindo essa carga horária; de que 
horas a que horas ela cumpre sua carga horária; quais os dias que cumpre seus horários; 
se tem algum contrato com a mesma para trabalhar a noite no Posto do centro; que envie 
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documentação comprobatória em anexo. Justificativa: A resposta do mesmo veio 
incompleta, lembrando que o não atendimento do pedido de informação, o atendimento 
fora do prazo prescrito, incompleto ou contendo esclarecimentos falsos sujeito ao Prefeito 
municipal a processos de responsabilização político-administrativo, nos Termos do 
Regimento Interno e do Decreto-Lei 201/67.  APROVADO 15/12/2014. 
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PEDIDO DE PROVIDÊNCIA Nº 004/14 DO VEREADOR TIAGO, que sejam 
providenciados patrolamento, encascalhamento e roçadas na Estrada Mato da Justa, 
saindo das proximidades da esquina da residência do Sr. Hélio Semensatto, até as 
proximidades da Escola Municipal de Ensino Fundamental D. Pedro II. APROVADO 
03/02/2014. 
PEDIDO DE PROVIDÊNCIA Nº 034/14 DO VEREADOR TIAGO, que seja providenciado 
pintura dos meios-fios do perímetro urbano, com limpeza nos locais necessários. 
APROVADO 17/03/2014. 
PEDIDO DE PROVIDÊNCIA Nº 039/14 DO VEREADOR TIAGO, que seja providenciada 
a colocação de ponto de iluminação pública no cruzamento da Rua Sete de setembro 
com a Rua Airton José Prates Ramos, antiga Rua Riachuelo. APROVADO 24/03/2014. 
INDICAÇÃO Nº 022/14 DO VEREADOR TIAGO, propõe REITERAÇÃO da INDICAÇÃO 
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 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. Aprovada por unanimidade no dia 11 de março de 2013. APROVADO 
31/03/2014. 
INDICAÇÃO Nº 026/14 DO VEREADOR TIAGO, propõe ao Executivo Municipal 
REITERAÇÃO da INDICAÇÃO 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 
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Av. Tassinari Cesare. Aprovada por unanimidade em 25 de fevereiro de 2013. Com 
aditamento de justificativa. JUSTIFICATIVA: Diante do aumento do fluxo de veículos no 
Município, sobretudo, pela manhã, e pela falta de lugares para estacionar, haja vista o 
fato de haver pontos de estacionamento que diariamente já estão ocupados como: 
pontos do transporte escolar, táxis, lotações de Kombi e micro-ônibus. APROVADO 
14/04/2014. 
PEDIDO DE PROVIDÊNCIA Nº 055/14 DO VEREADOR TIAGO, que sejam 
providenciados patrolamento e encascalhamento da estrada que sai da Produção em 
frente à residência do Sr. Natalino Lanzarini, passando pela propriedade do Sr. Cláudio 
Chiminski, Sr. Júnior Fallavena, Sr. Almir Pagini, indo até a esquina da Estrada da 
Varzinha. APROVADO 28/04/2014. 
PEDIDO DE PROVIDÊNCIA Nº 070/14  DO VEREADOR TIAGO, que seja providenciado 
o estudo de corte total ou poda do pé de plátano existente no cemitério da sede. 
Justificativa: A referida planta tem causado grandes danos aos túmulos ao seu redor, 
ocorrendo, devido à situação em que se encontra, o risco de cair em cima de um visitante. 
Outro ponto a elencar é o grande número de folhas que caem dessa planta, o que exigiria 
uma limpeza praticamente diária do cemitério. A resolução deste problema seria até 
mesmo uma questão de respeito com os entes falecidos. APROVADO 19/05/2014. 
PEDIDO DE PROVIDÊNCIA Nº 076/2014 DO VEREADOR TIAGO, que seja 
providenciado patrolamento da estrada do Cerro dos Abreus, partindo do antigo Bar do 
Joel, passando pela Escola Princesa Dona Leopoldina, Bar do Názio, indo até a 
propriedade do Sr. Paulo Alécio no Passo Grande. APROVADO 09/06/2014. 
PEDIDO DE PROVIDÊNCIA Nº 084/14 DO VEREADOR TIAGO, que seja providenciado 
melhorias na Ponte da Linha Alfredo Silveira, próximo a Associação dos Bielaski. 
APROVADO 04/08/2014. 
PEDIDO DE INFORMAÇÃO Nº 030/14 DO VEREADOR TIAGO, que informe o que segue 
sobre a construção de cobertura da quadra de esportes para a Escola Municipal Pedro II: 
qual a Empresa vencedora da licitação; qual o prazo de início e término da obra. 
Justificativa: Os alunos da referida Escola utilizam a quadra de esportes em aulas de 
Educação Física e recreio, porém, em dias de chuva, isso não é possível, motivo pelo 
qual se deslocam até o pátio da Capela São Miguel de Arcanjo ao lado, que possui um 
maior espaço e em área coberta. Como no inverno o tempo é bastante chuvoso, seria 
interessante que a obra iniciasse o mais breve possível. APROVADO 25/08/2014. 
PEDIDO DE PROVIDÊNCIA Nº 103/2014 DO VEREADOR TIAGO, que seja 
providenciado patrolamento, com encascalhamento nos locais ainda necessários, na 
Estrada dos Pízzios indo até Morrinhos, bem como indo até a residência de Clóves e 
Marcos Pizzio, com patrolamento nos acessos às propriedades. APROVADO 08/09/2014. 
PEDIDO DE PROVIDÊNCIA Nº 114/2014 DO VEREADOR TIAGO, que seja 
providenciado à pintura das grades na frente e na lateral do Posto de Saúde. 
Justificativa: As presentes grades estão com muita ferrugem e também contribuiria com 
embelezamento do Posto de Saúde, pois este deve ser mantido sempre limpo e com boa 
aparência.  APROVADO 22/09/2014. 
PEDIDO DE PROVIDÊNCIA Nº 124/2014 DO VEREADOR TIAGO, que seja 
providenciado à reconstrução de uma ponte que sai da estrada do Mato da Justa e vai 
para a residência do Senhor Marcelo Govoni. APROVADO 06/10/2014. 
PEDIDO DE PROVIDÊNCIA Nº 134/2014 DO VEREADOR TIAGO, que seja 

providenciado patrolamento e encascalhamento na estrada Alfredo Silveira, partindo da 
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residência de Altemir Mucki passando por Sergio Ambos até a Associação dos Bielaski. 

APROVADO 13/10/2014. 

PEDIDO DE PROVIDÊNCIA Nº 149/2014 DO VEREADOR TIAGO, que seja 
providenciado patrolamento e encascalhamento na estrada da Costa da Serrinha que 
sobe no Valdemar Marques, passando pela residência do Senhor Flavio Chultz, Carlos 
Gularte até a esquina da estrada dos Cerro dos Abreus. APROVADO 01/12/2014. 
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EM CONJUNTO  
 

PEDIDO DE PROVIDÊNCIA Nº 013/14 DA BANCADA DO PMDB, que seja 
providenciada a revisão das mangueiras e registros dos botijões de gás de todas as 
escolas municipais, bem como seja feita porta de emergência nas escolas que ainda não 
a possuam. Enfatizo a importância da revisão e colocação dos itens solicitados estarem 
de acordo com as normas impostas pelo corpo de bombeiros. APROVADO 10/02/2014. 
INDICAÇÃO  Nº 001/14 DOS VEREADORES NERCIO E TIAGO, que seja feito um 
estudo da viabilidade a fim de conseguir uma verba para construção de pontes de 
concreto no Município, substituindo as atuais pontes de madeira, localizadas na Varzinha, 
sendo duas perto do Bar do Gordo e Salão do Jones Govoni; outra localizada na Zona 
dos Marques, nas proximidades do Sr. Assis Marques;  outra no Cerro dos Abreu, nas 
proximidades da residência do Sr. Leosé, outra no Final da Linha, nas proximidades da 
residência da falecida Ex-Vereadora Rosa e outra sobre o Arroio do Passo do Velhaco, 
próximo ao Campo do Ex-Vereador Álvaro. APROVADO 17/02/2014. 
INDICAÇÃO Nº 010/14 DA BANCADA DO PMDB, que viabilize recurso financeiro em 
apoio ao Campeonato Regional da Serra do Herval, organizado, anualmente, pela 
Associação Esportiva Galera. Justificativa: Faço este pedido devido ao referido 
campeonato ser um evento de grande porte dentro do Município, enriquecendo a 
modalidade esportiva municipal, que é imprescindível aos participantes e à população que 
prestigia com louvor tal evento. APROVADO 24/02/2014. 
INDICAÇÃO Nº 011/14 DA BANCADA DO PMDB, que seja providenciada a extensão 
e/ou ampliação do transporte dos universitários baronenses à Camaquã aos alunos da 
Zona dos Pachecos e Gramal. Justificativa: Atualmente, existe um incentivo por parte do 
Município aos estudantes, tendo linhas que partem da Sede com destino a diversos 
municípios. Entendo que os alunos que moram em regiões mais distantes, como Zona 
dos Pachecos e Gramal, também têm direito a estudar em faculdades ou instituições de 
ensino técnico. Em vista do custo para o deslocamento à Sede ser elevado, seria de 
suma importância que o Executivo encontrasse uma solução para dar melhores condições 
ou possibilidade para que esses alunos, que moram distantes da Sede, ao menos 
pudessem ter um menor custo de deslocamento, para que possam estudar. APROVADO 
24/02/2014. 
PEDIDO DE INFORMAÇÃO Nº 001/14 DA BANCADA DO PMDB, que envie o que 
segue: Relatório dos serviços executados durante o período de 20 a 28 de fevereiro de 
2014 pelas máquinas da Prefeitura em serviço de estradas de mato em propriedades 
particulares; que envie, em anexo, cópia dos recibos de pagamento, juntamente, com 
cópia das solicitações de serviços desta área relativos ao referido período.   APROVADO 
05/03/2014. 
INDICAÇÃO Nº 013/14 DA BANCADA DO PMDB, que seja feito o estudo da 
possibilidade de ser executada a obra de uma ponte e uma rua que dê acesso às 
moradias do Conjunto habitacional Minha Casa Minha Vida, partindo da Estrada Geral, 
em frente ao CTG. APROVADO 10/03/2014. 
PEDIDO DE INFORMAÇÃO Nº 002/14 DA BANCADA DO PMDB, que envie o que 
segue: Relatório das diárias solicitadas ao Setor de Contabilidade durante o ano de 2013 
relativo aos seguintes cargos: Prefeito Municipal; Vice-Prefeito; Secretários Municipais; 
Coordenadores Municipais; solicito ainda que sigam em anexo os documentos do 
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exercício das atividades desenvolvidas conforme memorando descrito pelo solicitante. 
APROVADO 17/03/2014. 
PEDIDO DE INFORMAÇÃO Nº 004/14 DA BANCADA DO PMDB, que envie o que 
segue, relativo ao veículo do município, placa ITC 7071: Relatório descritivo das 
atividades desenvolvidas e nome do motorista que executou viagem para fora do 
Município, do dia 1° a 05 de março de 2014, com cópia do diário de bordo.  APROVADO 
17/03/2014. 
INDICAÇÃO Nº 019/14 DA BANCADA DO PMDB, que seja realizado cronograma 
organizando o trabalho de representantes a serem convidados para abertura da Festa do 
Município com as seguintes representações: Representante do Executivo; representante 
do Legislativo; representante das Associações;  Representante do Sindicato; 
representante das Entidades Filantrópicas; representante da Educação Estadual do 
Município; representante das Entidades Religiosas do Município (Católica, protestante, 
evangélica, entre outras). APROVADO 24/03/2014. 
PEDIDO DE INFORMAÇÃO Nº 005/14 DA BANCADA DO PTB, que envie o que segue: 
Quantas horas foram trabalhadas pelas máquinas cedidas às associações do Município 
durante o ano de 2013, com planilhas em anexo; gasto ocasionado pelas referidas 
máquinas; quanto tempo ficaram paradas em função de manutenção; quanto foi gasto em 
manutenção; se houve alguma garantia da fábrica em relação à manutenção; se há 
alguma dívida pendente; se há dinheiro em caixa nas associações para possível 
manutenção; entre 2013 e 2014 houve troca de operador, se houve, quais os nomes dos 
operadores e motivo da troca, informando ainda quem são os atuais operadores.  
APROVADO 24/03/2014. 
PEDIDO DE PROVIDÊNCIA Nº 046/14 DOS VEREADORES NERCIO, ILO E RODRIGO, 
que seja providenciado patrolamento na Estrada do Cerro dos Abreus, partindo da 
residência do Sr. Rosalvo, passando pela residência do Sr. Florindo, Sueli, Sr. Adão da 
Pedreira, indo até a residência do Sr. Demar. Retornando, passando pela residência do 
Sr. Gerciano, Sr. Bino, indo até a Igreja Evangélica. Com a construção de dois bueiros 
nas proximidades da residência do Sr. Bino com canos de 60 cm de diâmetro e nas 
proximidades da residência de Gerciano com canos de 40 cm de diâmetro. APROVADO 
07/04/2014. 
PEDIDO DE INFORMAÇÃO Nº 008/14 DA BANCADA DO PMDB, que envie o que 
segue: Relatórios com cópias de assinatura de livro ponto dos funcionários, professores e 
diretores das Escolas: Egídio Vieira da Silva e Antônio Guedes Brandão, se houver, 
funcionários e/ou professores em tratamento médico de fisioterapia, que envie cópia de 
atestado médico, do período letivo de 1° de outubro de 2013 até a presente data.  
APROVADO 07/04/2014. 
INDICAÇÃO Nº 020/14 DOS VEREADORES ELOMAR E ILO, que seja, após contato 
com o proprietário das terras localizadas na divisa oeste e sul da Escola Municipal de 
Ensino Fundamental Pedro II, estudada a possibilidade de proposta de compra de área 
territorial que dê condições quanto ao espaço físico para futuras obras de ampliação de 
salas de aula, quadra de esportes e demais espaços necessários ao desempenho de 
atividades escolares que, porventura, estejam em projeto ou que possam ser realizadas 
em um futuro próximo. APROVADO 24/04/2014. 
PEDIDO DE PROVIDÊNCIA Nº 056/14 DA BANCADA D PMDB, que seja providenciado 
patrolamento com melhorias na estrada vicinal que sai da Boca do Campo, passando pela 
residência do Sr. Laurinho, sendo realizado rebaixamento em frente à casa da Sra. Léria 
Almeida Nunes, também passando pela residência do Sr. Jovenil, Sr. Iroildo, indo até a 
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divisa com Cerro Grande do Sul, finalizando na Estrada Geral da Água Fria. APROVADO 
28/04/2014. 
PEDIDO DE PROVIDÊNCIA Nº 065/14 DOS VEREADORES ILO E RODRIGO, que seja 
providenciado patrolamento com melhorias na Estrada da Data, partindo da Estrada 
Geral, passando pela residência do Sr. João Paulo, Sr. Eli, Sr. Jodoé, indo até a divisa 
com o Município de Arroio dos Ratos. Retornando, passando pela residência de Serelepe, 
indo até a Linha Brandão. APROVADO 05/05/2014. 
INDICAÇÃO Nº 036/14 DA BANCADA DO PMDB, que sejam analisado, conforme os 
meios legais, a possibilidade de cedência de um servidor efetivo ou estagiário para 
auxiliar a Polícia Civil Municipal junto ao atendimento burocrático deste órgão, em auxílio 
ao único policial atendente atualmente. Justificativa: Todos são sabedores da grande 
demanda enfrentada pelo único servidor da Polícia Civil e que precisaria muito de alguém 
que o auxiliasse em seu trabalho. Contudo, sabe-se que este policial tem atendido 
serviços internos e externos. Situação semelhante a que nosso correio enfrentou, e até 
hoje, em parte, enfrenta. Todavia, a situação de segurança é algo imensamente mais 
delicado e de precisão imediata. Faço um apelo ao Executivo a fim de que analise com 
grande bom senso este pedido, haja vista a grande necessidade de segurança pública em 
nosso Município. APROVADO 26/05/2014. 
INDICAÇÃO Nº 036/14 DA BANCADA DO PMDB, que sejam analisado, conforme os 
meios legais, a possibilidade de cedência de um servidor efetivo ou estagiário para 
auxiliar a Polícia Civil Municipal junto ao atendimento burocrático deste órgão, em auxílio 
ao único policial atendente atualmente. Justificativa: Todos são sabedores da grande 
demanda enfrentada pelo único servidor da Polícia Civil e que precisaria muito de alguém 
que o auxiliasse em seu trabalho. Contudo, sabe-se que este policial tem atendido 
serviços internos e externos. Situação semelhante a que nosso correio enfrentou, e até 
hoje, em parte, enfrenta. Todavia, a situação de segurança é algo imensamente mais 
delicado e de precisão imediata. Faço um apelo ao Executivo a fim de que analise com 
grande bom senso este pedido, haja vista a grande necessidade de segurança pública em 
nosso Município. APROVADO 26/05/2014. 
MOÇÃO DE APOIO Nº 001/2014 DE TODOS OS VEREADORES, seja encaminhada 
essa MOÇÃO DE APOIO ao Exmo. Governador do Estado, Exmo Secretário de 
Segurança Pública Estadual, em Apoio ao Movimento “Acadepol para todos já!”. 
JUSTIFICATIVA: Esta moção refere-se ao movimento “Adecapol para todos já”, que 
consiste no aproveitamento imediato de todos os aprovados no concurso da Polícia Civil 
do RS. Segundo o Edital nº 001/2013, o Concurso Público, visa o preenchimento de 350 
vagas para inspetor e 350 para escrivão. Neste concurso inscreveram-se no processo 
seletivo cerca de 14.189 (quatorze mil cento e oitenta e nove), candidatos sendo que 
destes, 5.868 para o cargo de escrivão e 8.321 para inspetor. Após as etapas 
eliminatórias atualmente restam 1.100 (mil e cem) aprovados. Este movimento liderado 
pelo Sindicato dos Policiais Civis do RS – SINPOL/RS visa o aproveitamento de todos os 
aprovados no concurso, pois é fato o déficit de Policiais Civis. Segundo dados do 
Sindicato em 1980, a Polícia Civil contava com um quadro com 6,5 mil policiais e o RS 
tinha uma população de 7,5 milhões de habitantes. Atualmente, a população gaúcha 
possui em torno de 11 milhões de habitantes e o efetivo da Polícia Civil diminuiu. Hoje, 
nossa Polícia Civil conta com apenas 5.500 servidores para atender todo o Estado, 
praticamente um terço do número considerado ideal, isso apresenta apenas, 55% do 
efetivo ideal. No entanto, há uma previsão legal para 8.137 cargos de inspetor e escrivão. 
Para se ter uma ideia, em apenas 2 anos – no mês de junho de 2011 até dezembro de 
2013 – a Polícia Civil contabilizou 1.056 aposentadorias. Conforme o delegado Ranolfo 
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Vieira Júnior, chefe da Polícia Civil, em 56 cidades gaúchas existe apenas um policial 
para dar atendimento a quem precisa da Polícia. Nos 496 municípios do RS, só em 340 
há o que se pode chamar de contingente, ou seja,  mais de um policial. Para Ilorita 
Cansan, presidente do SINPOL/RS. “Este número é pouco. para cumprir seu papel 
constitucional de polícia judiciária com eficiência e eficácia necessitamos de mais 
policiais, para dar mais segurança. Temos uma situação crítica com setores de plantão 
com apenas um colega, cartórios e investigações com número muito reduzido para 
atender a demanda necessária, sobrecarregando a todos”. Como forma de sensibilizar o 
Governo do Estado, para que todos os aprovados ingressem na CADEPOL, o 
SINPOL/RS solicita para que todos que assinem a petição pública. Assim, cabe ao Poder 
Legislativo, prestar apoio ao movimento “ACADEPOL para todos já”, para que o 
Governo do Estado autorize a convocação imediata de todos os aprovados no concurso 
público para o curso de formação de Polícia Civil, para além das vagas inicialmente 
previstas em edital, com a finalidade de, pelo menos em parte, minimizar o problema da 
segurança pública em nosso Estado. APROVADO 26/05/2014. 
 INDICAÇÃO Nº 043/14 DOS VEREADORES NERCIO E LAURENI, que de início ao 
processo de criação do Conselho Municipal dos Direitos do Idoso, sendo que, para 
fins de colaboração, segue minuta de projeto de lei em anexo. JUSTIFICATIVA: Na 
atualidade, o envelhecimento torne-se um desafio para a sociedade, pois, muitos mitos 
não condizem com a velhice e impedem o idoso de valorizar suas experiências e ter uma 
melhoria em sua vida. Nesta realidade de exclusão é que foi editado o Estatuto do Idoso, 
que trouxe para a agenda das políticas públicas a temática da pessoa idosa. Os direitos 
dos idosos são, antes de tudo, os concernentes à cidadania, cabendo à família, à 
sociedade e ao Estado o dever de assegurá-los, garantindo a sua participação na 
comunidade, defendendo sua dignidade, bem-estar e o direito à vida. Nesta linha, a 
criação do Conselho constitui um importante instrumento de controle democrático das 
ações governamentais e privadas desenvolvidas para um efetivo atendimento ao idoso, 
garantindo o direito de participação do cidadão na definição das políticas de atenção ao 
idoso. O Conselho Municipal de Direitos do Idoso, conforme minuta de projeto de lei 
anexa, teria como objetivo formular e controlar as políticas públicas e ações voltadas para 
o idoso no âmbito do Município de Barão do Triunfo, tendo como principais competências, 
acompanhar, fiscalizar e avaliar a Política Municipal dos Direitos dos Idosos, zelando pela 
sua execução; indicar as prioridades a serem incluídas no planejamento municipal quanto 
às questões que dizem respeito ao idoso; cumprir e zelar pelo cumprimento das normas 
constitucionais e legais referentes ao idoso, sobretudo a Lei Federal nº. 8.842, de 
04/07/94, a Lei Federal nº. 10.741, de 1º./10/03 (Estatuto do Idoso); propor, incentivar e 
apoiar a realização de eventos, estudos, programas e pesquisas voltados para a 
promoção, a proteção, a defesa dos direitos, a melhoria da qualidade de vida e a inserção 
social do idoso, entre outras. A criação deste Conselho contribuirá em muito na execução 
de projetos e iniciativas em prol da população idosa de nossa comunidade. Com essas 
inovações pretende-se avançar e criar uma expectativa melhor para a terceira idade do 
nosso Município, que a cada dia que passa está se organizando mais e melhor, para que 
os idosos tenham um padrão de vida mais humano, com mais bem-estar e que possam 
gozar da felicidade de uma existência bem vivida. APROVADO 09/06/2014. 
MOÇÃO DE APOIO Nº 002/2014, DO VEREADOR NERCIO, SUBSCRITA POR TODOS 
OS VEREADORES, com base no Art. 138, do Regimento Interno, propõe a Presidência 
da Câmara Municipal que seja encaminhada essa MOÇÃO DE APOIO ao Sr. Presidente 
da CEEE de Tapes, comunicando apoio ao movimento da Câmara Municipal de Cerro 
Grande do Sul, para que esse Município sedie uma AGÊNCIA NÍVEL TRÊS, passando 
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atender seu próprio Município e os municípios arredores, como Sertão Santana, Sentinela 
do Sul e Barão do Triunfo. JUSTIFICATIVA: O escritório de Tapes, que atende essa 
região, está sobrecarregado, ficando grande parte da população sem atendimento ou 
sendo atendido com imensa demora. Uma central da CEEE em Cerro Grande do Sul 
viabilizaria e agilizaria o atendimento, por localizar-se mais próximo dos Municípios da 
região acima citados. APROVADO 16/06/2014. 
INDICAÇÃO Nº 049/14 DA BANCADA DO PMDB, que seja estudada a possibilidade de 
fazer um convênio com a Associação Comunitária da Zona dos Pachecos, no sentido de 
permissão de uso de bem móvel de retroescavadeira de ano 2012 série 86h6338060 e 
serie 86h6349966 de propriedade do Município. Que seja destinada à região dos 
Pachecos e arredores uma destas retros que estará à disposição do Município a partir de 
01 de julho de 2014, quando se encerra a concessão de permissão de uso, conforme Lei 
nº 092/2013.JUSTIFICATIVA: Sendo de responsabilidade do Município a partir de 01 de 
julho de 2014 as duas retros que foram cedidas às Associações Comunitárias Mato da 
Justa e Linha Dona Amália no ano de 2013, entende-se que poderá o Município, a partir 
do encerramento da permissão de uso em vigor, beneficiar também a partir desse ano as 
regiões mais distantes do centro e que sempre ficam com alguma desvantagem no 
sentido de chegar até elas maquinários para incentivo em suas propriedades rurais. 
Sendo assim, sugere-se o presente pedido ao Poder do Executivo Municipal. 
APROVADO 07/07/2014. 
MOÇÃO DE REPÚDIO Nº 003/2014, SUBSCRITA POR TODOS OS VEREADORES com 
base no Art. 138, do Regimento Interno, propõe a Presidência da Câmara Municipal 
MOÇÃO DE REPÚDIO e PROTESTO ao Veto da Presidente Dilma Roussef ao Projeto de 
Lei da Câmara dos Deputados nº 057/2013, alterando a Lei nº 9.503/1997, que institui o 
Código de Trânsito Brasileiro. O referido projeto foi aprovado pelo Congresso Nacional, o 
qual desobrigaria as máquinas agrícolas do registro de licenciamento anual 
(emplacamento), porém foi vetado pela Presidente da República. Caso aprovada, seja 
encaminhada essa Moção a todas as Câmaras de Vereadores da Costa Doce, para o 
Presidente da ACVERC e seus municípios associados, para a Câmara dos Deputados 
Estadual e Federal, para que manifestem sobre esse tema. JUSTIFICATIVA: O registro e 
licenciamento de máquinas agrícolas e veículos automotores impõe custos ao produtor 
rural. Tais equipamentos muito raramente trafegam em vias públicas, por isso considera 
injusto comparar máquinas agrícolas com automóveis de passeio. O Vereador avalia essa 
exigência apenas como de caráter  arrecadatório, que acaba onerando o produtor rural, 
que já vem há tempo sofrendo com a crise no setor agrícola. APROVADO 14/07/2014. 
PEDIDO DE INFORMAÇÃO Nº 024/14 DA BANCADA DO PMDB, que informe à esta 
Casa Legislativa se houve recadastramento das famílias para pagamento do valor de 
R$2.500,00 para conquista das casas populares do Programa Minha Casa Minha Vida, 
quem fez o referido recadastramento, informando a lista dos recadastrados. APROVADO 
11/08/2014. 
PEDIDO DE INFORMAÇÃO Nº 025/14 DA BANCADA DO PMDB, que informe à Casa 
Legislativa o que segue: Relação de bens maquinários, implementos, micro-ônibus e 
ônibus que foram repassados ao Município a partir do dia primeiro de janeiro de dois mil e 
oito até a presente data, através do Governo Federal, de transferências via Ministérios, 
com emendas de Deputados ou transferência direta pelo Governo Federal. APROVADO 
11/08/2014. 
PEDIDO DE INFORMAÇÃO Nº 029/14 DA BANCADA DO PMDB, que informe o que 
segue sobre como está sendo providenciado a execução do Projeto de Lei nº 022/14 
aprovado pela Câmara, que constitui a concessão de vales alimentação aos servidores 
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Municipais:  qual a previsão de execução; por que ainda não foi concedido o benefício aos 
servidores; que envie documentação comprobatória em anexo.  APROVADO 18/08/2014. 
PEDIDO DE INFORMAÇÃO Nº 032/14 DA BANCADA DO PMDB, que informe o que 
segue: Cópia com relatório de todos os contratos de emergência para cargos em 
atividade no Município; Cópia e relatório de todos os cargos ocupados por estágios no 
Município. APROVADO 25/08/2014. 
PEDIDO DE INFORMAÇÃO Nº 033/14 DA BANCADA DO PMDB, que informe o que 
segue: Relatório com cópia da diária de bordo com assinatura do motorista responsável 
em função de dirigir a caçamba de placa IZR 9823 a partir da data de utilização deste 
veículo em serviço do Município, após a cedência ao Município pelo Programa PAC 2. 
APROVADO 25/08/2014. 
PEDIDO DE PROVIDÊNCIA Nº 119/2014 DOS VEREADORES RODRIGO E ELOMAR, 
que seja providenciado com urgência os seguintes trabalhos na Estrada da Produção, na 
localidade Cerro dos Cabritos:  Patrolamento da entrada dos Pachecos até o Cléo; Aterro 
na baixada em frente a residência do Senhor Solismar e da Senhora Liane; 
Encascalhamento em frente ao restaurante e Pousada da Senhora Liane. Justificativa: É 
de conhecimento público a necessidade de um trabalho urgente na estrada citada, pois se 
encontra em péssimas condições de trafego. No trecho citado também há uma grande 
necessidade de encascalhamento no acesso ao pátio da Senhora Liane, tratando-se de 
um ponto de referência aos viajantes e comunidade que usam o espaço para estacionar 
seus veículos frente ao comércio do Senhor Solismar e da Senhora Liane. APROVADO 
29/09/2014. 
REQUERIMENTO 003/14 DA BANCADA DO PMDB, que seja agendada reunião com o 
cartório eleitoral da 50ª Zona Eleitoral para tratar de assunto referente à transferência da 
seção eleitoral 03 zona 50, que atualmente funciona no pavilhão da Capela Santo 
Eduardo em Linha Nova, Barão do Triunfo.  Justificativa: Como é de conhecimento 
destes Vereadores que subscrevem, esta seção 03 funciona há muitos anos eleitorais em 
tal comunidade. Diante do fato de os eleitores terem sido notificados da transferência para 
o prédio da antiga Escola Conrado Tejada Garcia. A população votante da comunidade e 
regiões próximas da Santo Eduardo não estão de acordo com a mudança, fato que vem 
ao conhecimento destes Vereadores que solicitam ao Poder Executivo agendamento de 
reunião com o cartório eleitoral para discutir o assunto que vai ao desencontro do 
interesse público destas comunidades que terão que se deslocar a uma longa distância 
para cumprir com o seu dever e direito de votar.  APROVADO 13/10/2014.  
INDICAÇÃO Nº 078/2014 DOS VEREADORES ILO E ELOMAR, que seja feito um 
Projeto de construção de um prédio na sede do Município para aplicação das Secretarias 
Municipais e Órgãos Administrativos do Município.  JUSTIFICATIVA: Atualmente o 
Município tem enfrentado custos financeiros com locação de vários prédios, onde têm 
sido abrigado as Secretarias e demais Órgãos Municipais e outros. Justifica-se que seria 
um grande investimento que em um breve tempo se pagaria somente com os valores que 
atualmente são gastos nos alugueis, dinheiro este que não traz benefícios aos cofres do 
Município e não forma patrimônio ao setor público e ao Município. APROVADO 
20/10/2014. 
PEDIDO DE INFORMAÇÃO Nº 041/2014 DOS VEREADORES TIAGO E LAURENI, que 
envie cópia do Contrato nº 031/2014, firmado entre a Prefeitura Municipal e a Empresa 
AUTO VIAÇÃO ACV LTDA, para transporte de pacientes. APROVADO 27/10/2014. 
PEDIDO DE INFORMAÇÃO Nº 042/2014 DOS VEREADORES ELOMAR E LAURENI, 
que informe a esta Casa  Legislativa se existe por parte do Poder Executivo conhecimento 
com o trâmite do seguimento da usina hidrelétrica instalada em nosso Município na região 
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de Morrinhos, que informe o que segue em relação ao andamento do desenvolvimento da 
usina nos termos seguintes: Se já está gerando energia e sendo distribuída; Se não 
estiver, quais os motivos da não distribuição;  Caso esteja distribuindo energia, qual 
retorno financeiro está proporcionando ao Município; Se não estiver ainda gerando 
retorno financeiro, se existe previsão deste, mensalmente ou anualmente. APROVADO 
27/10/2014. 
PEDIDO DE PROVIDÊNCIA Nº 145/2014 DOS VEREADORES DIOGO E LAURENI, que 
seja providenciada a recolocação das placas contendo o nome das ruas, que se 
encontram caídas, bem como seja dado atenção especial para as ruas do centro do 
Município, com limpeza e conservação das calçadas. APROVADO 24/11/2014. 
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 TOTAL DE PROPOSIÇÕES 
 ESCRITAS E VERBAIS 

 APRESENTADAS PELOS VEREADORES 
 

DIOGO       TOTAL: 22 
ELOMAR      TOTAL: 44 
ILO                       TOTAL: 42 
LAURENI      TOTAL: 29 
MARCOS      TOTAL: 14 
NERCIO       TOTAL: 34 
OSMAR               TOTAL: 08 
RODRIGO      TOTAL: 48 
TIAGO       TOTAL: 15 
EM CONJUNTO  TOTAL: 32 
 
TOTAL DE PROPOSIÇÕES: 288  
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AÇÕES ESPECIAIS DO PODER LEGISLATIVO 
EXERCÍCIO 2014 

 
 

FESTA DA UVA 2014 
No sábado (25/01), esteve visitando a 79° Festa da Uva o 
Deputado Estadual Marcelo Moraes (PTB), e no domingo 
(26/01) o Deputado Estadual José Sperotto (PTB), que 
foram recepcionados pelos visitantes e pela Câmara 
Municipal. Os referidos Deputados se mantém ativo, 
sempre presente nos eventos, reuniões, trazendo 
emendas parlamentares para o Município de Barão do 
Triunfo.   
 

 
 
 

LUTA POR MELHORIA NA ENERGIA ELÉTRICA 
Analisando a situação precária que as comunidades 
do interior do Município enfrentam no sistema de 
energia elétrica fornecida pela CEEE, a Câmara de 
Vereadores de Barão do Triunfo realizou uma 
reunião na Associação da Zona dos Marques, com a 
presença dos representantes da CEEE, Gerente 
Regional Centro Sul Senhor Aurélio Knepper, e 
Gerente da CEEE de Tapes Senhor Braulino 
Pacheco. Compareceram o Presidente da Câmara 
Nercio da Silva Ambos e os Vereadores Marcos 
Cesar Garcia, Tiago Pacheco Govoni, Elomar 
Rocha Kologeski e Rodrigo Semensatto de Lima, 
Secretário da Administração Severino Aloísio 

Lehmen e Presidente do Sindicato dos Trabalhadores Rurais Omero Lima. A reunião ocorreu na terça-feira, 
do dia 11 de fevereiro, na qual a  comunidade compareceu em peso para expor suas reclamações e 
esclarecimentos de dúvidas. Os representantes esclareceram que a situação se agravou devido os 
constantes temporais, há falta de efetivos para consertos nas redes. Destacaram a necessidade de ser 
criada uma Lei Municipal que delimite a faixa de plantio de árvores de grande porte próximas às redes, já 
que o grande problema de falta de energia elétrica ocorre em função da queda de arvores nas redes. 
Sabem que o problema existe, inclusive recebem multa imposta à Companhia pela falta de energia elétrica, 
estão preocupados com essa situação e se comprometeram de buscar soluções, já que o povo quer e 
merece um atendimento satisfatório no fornecimento de energia elétrica. 
 
 

LUTA PELO ASFALTO 
O Vereador Marcos Garcia esteve representando a Câmara Municipal junto a Assembleia Legislativa e o 
DAE, dia 26 de fevereiro para tratar de assunto de interesse do Município, em especial acesso asfáltico. 

  
 

REUNIÃO NA 12° CRE  
No dia 12/02/2014, os Vereadores Rodrigo e Marcos estiveram em reunião na 12° CRE – Secretaria de 
Educação do Rio Grande Do Sul, em Guaíba, para tratar de assunto referente ao 1° ano da Escola Estadual 
de Ensino Médio José Joaquim de Andrade, que se encontra inativo no momento. 

 
 

REUNIÃO NO COMANDO REGIONAL DE POLICIA OSTENSIVA CENTRO SUL 
Na data de 14/02/2014, a Câmara esteve representada pelo Vereadores Tiago e Nércio no Comando 
Regional de Polícia Ostensiva Centro-Sul, em Guaíba, onde trataram de assunto referente a segurança 
pública de nosso Município 
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 DEFESA DAS RÁDIOS COMUNITÁRIAS 
 

A convite da Frente Parlamentar em Defesa da 
Democratização da Comunicação e das Rádios 
Comunitárias do Rio Grande do Sul, a Câmara Municipal de 
Barão do Triunfo, representada pelo Presidente Nercio, o 
Vereador Elomar e a Vereadora Laureni, esteve 
participando de Audiência Pública, dia 22 de abril de 2014, 
às 13h30min na Sala de Convergência da Assembleia 
Legislativa do Rio Grande do Sul, onde foram tratados 
assuntos de “Apoio Cultural” às entidades mantenedoras de 
rádios comunitárias, esclarecimentos sobre o acesso das 
entidades ao número do processo para acompanhamento 
dos pedidos de habilitação para a outorga, junto ao 
Ministério das Comunicações e outros assuntos. Esteve 

presente também nesta audiência o Senhor Joelson Vandam, representando a Associação Comunitária de 
rádio Difusão de Cerro dos Abreus. Os representantes do legislativo consideram de suma importância a 
existência de uma rádio no Município, para divulgação de eventos, campanhas, notícias locais e regionais, 
disseminando a informação para toda a população baronense. 

 
 

PROGRAMA CORREÇÃO DE SOLOS 
 

No dia 08 de abril, pela manhã, os Vereadores 
Nercio, Tiago e Rodrigo, representando a Câmara 
Municipal, acompanhados do Secretário de 
Agricultura Municipal Leandro Prado, estiveram em 
reunião junto a Secretaria de Agricultura do Estado, 
em busca de informações sobre o programa 
correção de solos por meio do acesso à utilização 
do calcário. Sabe-se que, por meio da ação 
conjunta entre SEAPA, FEPAGRO, SINDICALC e 
Municípios será subsidiada a correção de solos 
gaúchos, beneficiando inúmeros produtores de 
diversos Municípios. O público alvo do programa 
são produtores familiares enquadrados como 

Agricultores Familiares e Pecuaristas Familiares, cujos solos necessitam de correção da acidez. Por isso a 
Câmara teve a iniciativa de ir até a SEAPA visando trazer esse programa até Barão do Triunfo. 
 

LUTA 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 reuniu-
se com a Direção de Relações Institucionais da Oi, no 
dia 29 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. O Presidente Nercio os vereadores Ilo, 
Tiago e a vereadora Laureni estiveram nessa reunião. A 
direção 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. É 
grande o problema de sinal telefônico no interior de 
Barão do Triunfo, há muitas reclamações da população, 
motivo pelo qual a Câmara se mobilizou nesse sentido, 

sendo o próximo passo agendar reunião com a empresa Vivo, em função da constante falta de sinal 
prejudicando as ligações telefônicas entre os usuários. 
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AUDIÊNCIA SOBRE “MINHA CASA MINHA VIDA” 

 
No dia 20 de maio de 2014, o Presidente da Câmara Nercio, a 
Vereadora Laureni e o Vice-Prefeito Gilmar participaram  da 
Audiência Pública da Comissão de Assuntos Municipais da 
Assembleia Legislativa, que teve como pauta a demora na 
entrega das unidades habitacionais do Programa Minha Casa 
Minha Vida, em diversos municípios gaúchos, com recursos 
liberados do PAC. A Audiência foi proposta pelo Deputado Edson 
Brum, tendo como convidados o Banco Sicredi, Ministério das 
Cidades, Governo do Estado do Rio Grande do Sul e a Empresa 
Novitá Construtora e Incorporadora, e vários representantes de 

Municípios. Na ocasião foi bastante discutido o problema social dos municípios. O representante dos 
Programas Federais explicou que o Governo não apoia o que está acontecendo com o programa minha 
Casa Minha Vida, lembrando que não houve licitação para construção das casas e sim indicação por parte 
da instituição financeira competente à Empresa Novitá para fazer essas unidades habitacionais, porém a 
referida empresa não está cumprindo o contrato e não aceita rescisão, exigindo ainda mais contrapartida 
dos municípios para fazer a conclusão das obras, algo que não será aceito pelo Ministério Público. O 
Presidente Nercio e a Vereadora Laureni consideraram de grande importância a reunião, já que Barão do 
Triunfo também enfrenta esse grande problema. 

 

REUNIÃO COM A EMPRESA VIVO 

 

Observando a situação de extrema dificuldade na 
área de telefonia móvel em grande parte de nosso 
Município, a Câmara Municipal de Barão do 
Triunfo, representada pelos Vereadores Nercio, Ilo, 
Tiago e Laureni, esteve em reunião com a 
Empresa Vivo, solicitando 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. Solicitou também a 

análise técnica da Empresa para averiguar o problema de baixo sinal, especialmente  para acesso à 
internet, inclusive no Centro do Município.  Acreditamos que uma única antena de celular bem posicionada e 
de amplo alcance resolveria imensos problemas vividos por nossas comunidades, seja na área de 
segurança pública, onde a criminalidade avança dia a dia. Em termos de saúde poderíamos evoluir muito, 
tanto com atendimentos mais ágeis, transporte, informações de atendimento emergenciais, enfim, 
salvamento de vidas. No quesito educação, uma antena de celular traria a tão sonhada internet no interior  
oportunizando grande evolução tanto para os docentes, quanto para os alunos, o comércio local e os 
produtores rurais. A abrangência desse bem necessário e de utilidade pública serviria para uma condição 
digna, já que vivemos e lutamos por uma igualdade social cada vez maior. Por isso, solicitamos atenção da 
Empresa Vivo para que olhe o nosso meio rural como parte de todo um contexto social e  torne real essa 
necessidade pública para Barão do Triunfo. 

 

REIVINDICAÇÕES EM BRASÍLIA 
 

Uma comitiva composta pelos vereadores Rodrigo (PMDB), Ilo (PMDB), Marcos (PP), Osmar (PTB)  e o 
Presidente Nercio, representando os demais Vereadores Laureni, Tiago, Digo e Elomar, acompanhados 
pelo Vice-Prefeito Gilmar e o Assessor Jurídico Norberto, foram no início do mês à Brasília, ida 03/06/2014 
e retorno dia 05/06/2014, para encaminhar pedidos através de verba parlamentar, programas e apoio, 
protocolando 17 reivindicações juntos aos Gabinetes dos Deputados Federais, Senadores e Ministros, 
direcionados as mais diversas áreas, para o nosso Município: 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 novamente 
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contemplado no programa “MAIS MÉDICO”; verba para aquisição de uma MÁQUINA MOTONIVELADORA 
para o nosso Município; verba para PÓRTICO de entrada do Município; construção de um CENTRO 
ADMINISTRATIVO; 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,  PERFURADOR DE SOLO, a ser destinada para as Associações; aquisição de 
APARELHO ECÓGRAFO E APARELHO ELETROCARDIOGRAMA para área da Saúde do 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; restauração do GINÁSIO DE ESPORTES MUNICIPAL, BEM COMO PARA 
CONSTRUÇÃO DE ARQUIBANCADA PARA O SEU CAMPO DE FUTEBOL ONZE E UMA QUADRA DE 
FUTEBOL SOCYTE EM SEU COMPLEXO; verba para a ASSOCIAÇÃO DE ESTUDANTES 
UNIVERSITÁRIOS DE BARÃO DO TRIUNFO, com a finalidade de investimento no custeio de despesa com 
transporte até suas Universidades; aquisição de um VEÍCULO, TIPO VAN, para utilização junto aos 
trabalhos da Secretaria de Assistência Social do Município; aquisição de uma PATRULHA AGRÍCOLA para 
o nosso Município, com 03 COLHEDORA DE GRÃOS, BEM COM 03 SECADOR DE GRÃOS E 
ARMAZENADOR, a ser destinada para as Associações da Zona dos Pachecos, Cerro dos Abreus e Costa 
da Serrinha.  Os gabinetes que visitaram foram: Alceu Moreira, Paulo Pimenta, Onix Lorenzoni, Eliseu 
Padilha, Paulo Terra, Darcísio Perondi, Pedro Simon, Paulo Paim, Sérgio Moraes, Jerônimo Goergen, 
Afonso Hamm, Vieira da Cunha, Luiz Carlos Buzato, 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. O 
Ministério de Agricultura 
informou-lhes que a verba de 
uma pá carregadeira, 
destinada pelo então Ministro 
Mendes Ribeiro, já está 
liberada, para licitação e 
aquisição. A batalha não para 
por aqui, pois a tarefa agora é 
continuar em contato, 
acompanhando o trâmite das 
reivindicações. 

 

LUTA POR MELHORIAS NO SISTEMA DE TELEFONIA 

 

No dia primeiro de julho, os Vereadores Nercio, Tiago, 
Rodrigo e Laureni, representando a Câmara Municipal de 
Barão do Triunfo, estiveram na Anatel, em reunião, para 
expor a situação que Barão do Triunfo vem enfrentando 
com relação ao sistema de telefonia móvel. Perante as 
constantes reclamações da comunidade, a Câmara vem a 
tempo lutando por melhorias nesse sentido, junto a 
Empresa Vivo e a Empresa OI, mas a situação em vez de 
melhorar, se agrava a cada dia que passa. O nosso 
Município possui mais de sete mil habitantes, sendo menos 
de 10% residente no perímetro urbano. O restante dos 90% 
se aglomera no interior, onde possui quatro grandes 
escolas, vários comércios e imensidade de produtores 
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rurais, com filhos, crianças e jovens, que necessitam desta tecnologia para suas atividades rotineiras, mas 
poucas regiões têm o privilégio de tê-la e, onde a possuem, sofrem o grande problema de comunicação pela 
falta de sinal e queda de ligação. Tanto no interior como no centro urbano, a queda de sinal durante as 
ligações vem se tornando frequente, bem como grande dificuldade de acesso à internet móvel e de sinal 
telefônico durante a falta de energia elétrica no Município. A reivindicação foi para que a ANATEL 
intervenha junto às Empresas competentes para que ocorra: melhorias do sistema de telefonia móvel, 
centro e interior do Município; colocação de nova antena nas localidades do interior sem sinal telefônico; 
melhorias no sistema de acesso à internet via telefone móvel; solução do problema que deixa o Município 
todo sem acesso telefônico mediante a falta de energia elétrica. Os vereadores voltaram da reunião com a 
expectativa de que melhorias irão acontecer, em termos de funcionamento. 

 

 

SESSÃO SOLENE EM HOMENAGEM A SEMANA FARROUPILHA 
 

Na noite de 15 de setembro, 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 
Nercio e demais Vereadores, Prefeito Rui e 
esposa Celoi, Patrão do CTG Laçadores e 
Trovadores Rodrigo e o Capataz Everson Bridi, 
Diretora da Escola Estadual Maria Tanise, 
Presidente do Grupo da Melhor Idade Baronense 
Sr. Henrique e o Representante do Sindicato dos 
Trabalhadores Rurais Altemir Mucke. No início da 
Solenidade, foi declamada pelo Vereador Marcos 

e pela Vereadora Laureni a poesia “Semana Farroupilha”. Os Vereadores usaram a palavra dizendo que 
essa Casa Legislativa se 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. A solenidade foi encerrada com o Hino Rio-
Grandense. A Câmara agradece o convite do CTG, as autoridades e as demais pessoas presentes, em 
especial a Diretora e alunos da Escola Estadual J.J. de Andrade. 

 
SOLICITAÇÃO DE APOIO DA ACVERC PARA ASFALTO 

 
Vereadores Diogo, Marcos e Rodrigo 

estiveram na reunião da ACVERC – Associação dos 
Vereadores da Região Carbonífera, em Triunfo, dia 
21 de dezembro, oportunidade em que colocaram 
na pauta a continuação da luta pelo acesso asfáltico 
da BR470, onde protocolaram um relatório 
constando os trabalhos realizados desde o início, 
em 2009, até sua federalização em 2011. Tem 
como meta pleitearem esse asfalto, que traria o tão 
sonhado acesso asfáltico à Barão do Triunfo, 
especialmente do trecho BR 290 Arroio dos Ratos a 
Camaquã, parte do objeto original que ligaria Norte 

a Sul do Estado, que, se concluído em sua totalidade, desafogaria a BR 116, criaria um canal de 
importação/exportação via Porto de Rio Grande e traria incalculável desenvolvimento num todo, 
principalmente para a Metade Sul do Estado, região menos favorecida. 
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PEDIDO DE MELHORIAS NA ESTRADA DO FAXINAL 
 

No dia 11 de novembro, o Vereador Diogo e o 
Presidente da Câmara Nércio acompanharam uma 
comitiva de baronenses (Eloi da Silva Falavena e 
Heraldo Amengual) a uma reunião com o Prefeito e 
Vereadores de Arroio dos Ratos. O objetivo da 
reunião foi para solicitar atenção especial para com 
a Estrada do Faxinal, que liga o Município de Barão 
do Triunfo a Arroio dos Ratos/BR 290. Esse trajeto 
é o mais importante e preferido acesso para 
entrada e saída de nosso Município, onde trafega 
grande quantidade de veículos, caminhões de 
carga, ambulâncias, transporte diário de 
estudantes, porém se encontra em situação 
precária, causando reclamação e dificuldades para 

seus usuários, que inclusive se dirigem a Arroio dos Ratos para compras, em busca de prestação de serviço 
de diversos gêneros e instituições bancárias, Foro, etc. A restauração do referido trajeto beneficia não 
somente os baronenses, mas também o município de Arroio dos Ratos em soma de arrecadação com a ida 
de nossos munícipes até sua sede. 

 
EMBELEZAMENTO DE CANTEIRO NA PRAÇA 

 
A Câmara de Vereadores, representada pelo Presidente Nercio, após 
aprovado o Projeto de Lei que institui a Rosa como a Flor Símbolo do 
Município de Barão do Triunfo, organizou seu canteiro na Praça Central, 
encobrindo-o com roseiras de diversas cores, embelezando um dos locais 
preferidos para passeio dos munícipes. Os moradores, que quiserem 
aderir à Lei, podem construir em seus pátios canteiros com roseiras, 
contribuindo para o embelezamento da cidade, propagando a Rosa como 
a flor símbolo de nosso Município. 
 

 

REUNIÃO EM BUSCA DE MAIS SEGURANÇA PARA BARÃO DO TRIUNFO 

     A Câmara Municipal, representada pelos Vereadores Nercio, Diogo e Marcos, o Prefeito Municipal 
Rui Spotti e o representante do CONSEPRO Ismael Inácio da Silva estiveram em reunião dia 29/12/14 
com o Comandante Major Romano de Charqueadas para reivindicar a vinda de mais efetivos para a 
Brigada Militar e Policia Civil de nosso Município, com equipamentos e armamentos necessários, haja 
vista que os que atualmente atuam em nosso Município não são suficientes para suprir a demanda. A 
Unidade da Policia Civil instalada no Município possui somente um Policial lotado. No que se refere à 
Brigada Militar, temos um policial sozinho por turno, em especial à noite, não conseguindo um agente 
dar conta, eficientemente, de atender o telefone, fazer rondas no Município, nas duas instituições 
bancárias, lotérica e um Banco Postal, socorrer acidentes, ocorrência de roubos e assaltos, entre outras 
atividades. Cabe salientar que as referidas ocorrências vêm das diversas localidades de Barão do 
Triunfo, que possui mais de 7.000 habitantes e enorme extensão territorial (436 km²), de relevo bastante 
acidentado, o que dificulta bastante o acesso ao local do chamado, ficando o Posto de Atendimento 
sem ninguém para atender outras ocorrências que por ventura surgirem nesse meio tempo. Nota-se 
frequentemente registro de assaltos, roubos, principalmente no interior de Barão do Triunfo, que está 
causando grande preocupação da comunidade baronense. Esperamos que a reunião surta efeito 
positivo e que o povo baronense tenha maior segurança nesse sentido. 
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BUSCA DE MELHORIAS PARA O SISTEMA DE ENERGIA ELÉTRICA 
 

Dia trinta de dezembro, às 10:00 horas, o Presidente 
da Câmara Nércio, o Vereador Elomar, juntamente 
com o representante da Associação Comunitária da 
Linha Nova, Sr.Palmiro Oprach e o Presidente da 
Melhor Idade Baronense, Sr. Henrique Gimenis, 
estiveram em reunião com representantes da 
CERTAJA, em Taquari: Eng. Mauro Ramires, Gerente 
da Área de Distribuição, Eng. Enoque Garcia, Gerente 
da Área Comercial de Energia, Eng. Ederson 
Madruga, Gerente da Área de Engenharia, 
Eletrotécnico Jaime Palagi Gestor da área operacional 
da distribuição (Plantões) e o Presidente Renato 
Martins. A reunião teve a finalidade de buscar solução 
para o problema que algumas regiões do município de 
Barão do Triunfo vêm enfrentando quanto ao 

fornecimento de energia elétrica, constantes faltas de luz e demora na religação mediante a falta de energia 
elétrica. 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, em especial nesta época de 
colheita e secagem de fumo em estufa elétrica, onde a falta de energia elétrica pode causar grande perda 
na produção. Na ocasião os representantes da CERTAJA apresentaram um relatório contendo todos os 
problemas constatados nesse sentido, assumiram os problemas que são relacionados à empresa, mas 
também citaram que grande parte é ocasionado por parte da CEEE. Por esse motivo, foi decidido que será 
agendada uma reunião de representantes da Câmara de Barão do Triunfo, da CERTAJA, junto com a CEEE 
em busca de uma solução para sanar esses problemas. 


