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Mensagem do Presidente  
 

 
 
 
 
 
 
Este relatório tem o propósito de registrar e divulgar o trabalho 
realizado pelo Legislativo Municipal neste ano de dois mil e quinze. 
Mesmo passando por um ano difícil, tanto politicamente quanto 
financeiramente em todas as esferas, ano este de várias mudanças e 
muitas demonstrações de democracia, onde tivemos de economizar de 
todas as formas, conseguimos administrar o Poder Legislativo com 
seriedade, sempre obedecendo às normas legais e respeitando cada 
vez mais a transparência para com os cidadãos, prezando também 
pela economicidade aos cofres públicos com muito trabalho e 
dedicação à tão importante população Baronense.  
 

 
 

Marcos Cesar Garcia 
Presidente da Câmara Municipal 
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PRESIDENTE: MARCOS CESAR GARCIA 
VICE-PRESIDENTE: NERCIO DA SILVA AMBOS 
1º SECRETÁRIO: DIOGO DA ROCHA VAZ 
2º SECRETÁRIO: TIAGO PACHECO GOVONI  

 
 

DEMAIS VEREADORES: 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

        LAURENI G. PAGINI  ILO W. LOMBARDI                 ELOMAR ROCHA KOLOGESKI 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

RODRIGO SEMENSATTO DE LIMA                    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. 

 
 
 
 

 
 
 
 

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

 
 
 
 
 

 
IONICE DA SILVA CEGASPINI 
Auxiliar de Serviços Gerais - Nomeada em 03/05/2012 
 
 
 
 
 
 
 
 
JOCINEI SANTOS DA SILVA 
Escriturário–Nomeado em 17/04/2015 
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COMISSÃO REPRESENTATIVA: Mesa Diretora mais o Vereador Rodrigo. 
 
COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E BEM – ESTAR SOCIAL: OSMAR 
SILVEIRA DE SOUZA, PRESIDENTE; RODRIGO SEMENSATTO DE LIMA, 
SECRETÁRIO; TIAGO PACHECO GOVONI, RELATOR. Em 08/09/2015, o Vereador 
Nercio da Silva Ambos substituiu o Vereador Osmar na Comissão. 
 
COMISSÃO DE ORÇAMENTO, FINANÇAS E INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL: 
LAURENI GARCIA PAGINI, PRESIDENTE; ILO WILDFAIER LOMBARDI, 
SECRETÁRIO; DIOGO DA ROCHA VAZ, RELATOR. 
 
Líderes de Bancada: PMDB, Vereador Rodrigo Semensatto de Lima; PP, Vereador 
Tiago Pacheco Govoni; PTB, Vereador Osmar Silveira de Souza; PSDB, Vereador Diogo 
da Rocha Vaz.   
 
 
 

SESSÕES DE PLENÁRIO 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

45 ORDINÁRIAS 
01 EXTRAORDINÁRIA 
01 ESPECIAL 
01 SOLENE 
 

TOTAL: 48 SESSÕES 
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AUDIÊNCIAS PÚBLICAS 

 
Nº 001/15- avaliação do cumprimento das metas fiscais e do resultado nominal e primário 
do 3° Quadrimestre 2014. Dia 23/02/15. 
N° 002/15 – avaliação do cumprimento das metas fiscais e do resultado nominal e 
primário do 1° Quadrimestre 2015. Dia 25/05/15. 
N° 003/15 – avaliação do cumprimento das metas fiscais e do resultado nominal e 
primário do 2° Quadrimestre 2015. Dia 28/09/15. 
N° 004/15- Projeto de Lei n° 026/2015, dispõe sobre a Lei de Diretrizes Orçamentárias 
(LDO), para o período de 2016. Dia 26/10/2015. 
N° 005/15- Projeto de Lein° 039/2015, que dispõe sobre o Orçamento Anual, estima à 
receita e fixa despesa do Município de Barão do Triunfo para o exercício de 2016. Dia 
05/12/15. 
 
 
 
 
 

 
OFÍCIOS 

 
83 Ofícios ao Prefeito 

 
50 Ofícios Legislativos 

 
43 Ofícios a Terceiros 

 
04 Ofícios Plenários 
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PORTARIAS 
 
 

N º 001/15– Nomeia como responsável pelas compras da Câmara a servidora Solange 
Semensatto Amengual. Data 05/01/2015. 
N º 002/15 – Nomeia Servidora Solange Semensatto Amengual como responsável pelo 
Mural Oficial. Data 05/01/2015. 
N º 003/15 – Concede trinta dias de férias a Servidora Solange Semensatto Amengual. 
Data 14/01/2015. 
Nº 004/15 – Concede quinze dias de férias a Servidora Ionice da Silva Cegaspini. Data 
02/03/2014. 
N º 005/15 – Nomeia fiscais do concurso público 001/2014 da Câmara Municipal. Data 
19/03/2015. 
N º 006/15 – Concede férias de quinze dias ao Servidor Norberto Fontana Ferri. Data 
14/04/2015. 
N º 007/15- Nomeia servidor em caráter efetivo para o cargo de escriturário, Jocinei 
Santos da Silva. Data 17/04/2015. 
N º 008/15 – Homologa aprovação em estágio probatório e torna estável a servidora 
Ionice da Silva Cegaspini. Data 11/04/2015. 
N º 009/15- Nomeia Comissão para estágio probatório do Servidor Jocinei Santos da 
Silva. Data 18/05/2015. 
N º 010/15 – Designa Pregoeira e Equipe de Apoio, para atuarem em licitações na 
modalidade Pregão, para aquisição de bens e serviços comuns, no âmbito da Câmara 
Municipal de Barão do Triunfo/RS, e dá outras providências. Data 15/06/2015. 
N º 011/15 – Concede quinze dias de férias a Servidora Dalvana dos Passos Garcia. Data 
01/09/2015. 
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CONTRATOS 
 

Nº CREDOR OBJETO VALOR R$ DATA 
 

AMPARO 

CONTRATO 
Nº 01/15 

REGIONAL TECNOINFO 
LTDA 

Aquisição de 
computador, 

software e monitor 
 

R$3.809,00 30/04/2015 
Dispensa 
006/2015 

CONTRATO 
Nº 02/15 

REGIONAL TECNOINFO 
LTDA 

 
Toner e cartuchos 

de impressão 
 

R$6.085,40 30/04/2015 
Dispensa 
008/2015 

CONTRATO 
Nº 03/15 

ALCIR SEMENSATTO & 
CIA LTDA 

Material de 
expediente 

R$3.150,20 12/05/2015 
Dispensa 
007/2015 

CONTRATO 
Nº 04/15 

AMITIE - MARANATA 
Material de 
expediente 

R$87,92 12/05/2015 
Dispensa 
007/2015 

CONTRATO 
Nº 05/15 

DIMATEL 
Material de 
expediente 

R$126,05 12/05/2015 
Dispensa 
007/2015 

CONTRATO 
Nº 06/15 

ALCIR SEMENSATTO & 
CIA LTDA 

Material de Copa, 
cozinha, limpeza 
e higienização 

R$2.687,50 25/06/2015 
Dispensa 
010/2015 

CONTRATO 
Nº 07/15 

BORTOLOTTI  
Material de Copa, 
cozinha, limpeza 
e higienização 

R$785,93 25/06/2015 
Dispensa 
010/2015 

CONTRATO 
Nº 08/15 

EVERALDO SOUZA 
Material de Copa, 
cozinha, limpeza 
e higienização 

R$126,23 25/06/2015 
Dispensa 
010/2015 

CONTRATO 
Nº 09/15 

CÂMARA CANTO 
Projeto 

arquitetônico 
R$5.000,00 10/07/2015 

Dispensa 
005/2015 

CONTRATO 
Nº 010/15 

BANRISUL CARTÕES Vale alimentação R$0,0 06/08/2015 
Pregão 

Presencial 
001/15 

CONTRATO 
EMERGENCIAL 

Nº 011/15 
DELTA 

Locação de 
software folha – 
contabilidade - 

tesouraria 

R$780,98 MÊS 
01/09/2015 
180 DIAS 

DISPENSA DE 
LICITAÇÃO 

015/15 

 
ADITIVOS 

 

 
ADITIVO 004 

AO 
CONTRATO 
Nº 07/2011 

 

REGIONAL TECNOINFO 
LTDA 

Publicação legal e 
institucional da 

Câmara 

PRAZO e 
reajuste 

19/03/2015 
POR 12 
MESES 

Carta Convite 
002/2011 

 
ADITIVO 
001AO 

CONTRATO 
007/2014 

DELTA SOLUÇÕES  Fly Transparência 
PRAZO E 

REAJUSTE 

31/03/2015 
POR 12 
MESES 

 

INEXIGIBILIDADE 
001/2014 

 
ADITIVO 001 

AO 
CONTRATO 
Nº 08/2014 

 

IGAM INFORMATIVOS  
PRAZO E 

REAJUSTE 

20/05/2015 
POR 12 
MESES 

 

INEXIGIBILIDADE 
002/2014 
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LICITAÇÕES 

 
LICITAÇÕES OBJETO 

VALOR R$ DATA 
HOMOLOG. 

CONTRATO 

 
PREGÃO 

PRESENCIAL 
 Nº 001/2015 
EDITAL 001  

 

Contratação de 
empresa para 

administração do 
vale-alimentação 

da Câmara 
 

0,0 
03/08/2015 
 

010/2015 
BANRISUL CARTÕES 

06/08/2015 
 

 
 
 
 
 
 
 

PARTICIPAÇÕES EM REUNIÕES, 
CURSOS, SEMINÁRIOS e 

COMPROMISSOS 
 

USUÁRIO OBJETIVO: IDA DIA 

SOLANGE REUNIAOIGAM  13/jan 

DIOGO REUNIÃO DEPUTADO JORGE DRUM (SUBST LUCAS) 06/jan 

NERCIO IDA JUIZA ELEITORAL SJ E TCE POA 15/jan 

MARCOS IDA A CEF GERAR CERTIFICADO DIGITAL 22/jan 

RODRIGO REUNIÃO DEPUTADO EDSON BRUM 22/jan 

MARCOS REUNIÃO GOVERNADOR DO ESTADO – ASFALTO 29/jan 

ELOMAR REUNIÃO SECRETARIO MINAS E ENERGIA – CEEE 19/fev 

NERCIO REUNIÃO SECRETARIO MINAS E ENERGIA – CEEE 19/fev 

DIOGO REUNIÃO SECRETARIO MINAS E ENERGIA – CEEE 19/fev 

DIOGO REUNIÃO SECRETARIO LUCAS REDECKER 10/fev 

ELOMAR REUNIÃO ACVERC BUTIÁ 21/fev 

NERCIO REUNIÃO ACVERC BUTIÁ 21/fev 

LAURENI REUNIÃO ACVERC BUTIÁ 21/fev 

DIOGO REUNIÃO ACVERC CHARQUEADAS 07/mar 

TIAGO REUNIÃO ACVERC CHARQUEADAS 07/mar 

ELOMAR REUNIÃO ACVERC CHARQUEADAS 07/mar 
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MARCOS REUNIÃO ACVERC CHARQUEADAS 07/mar 

NORBERTO CURSO TCE 12/mar 

NERCIO REUNIÃO COMANGO POLÍCIA OSTENSIVA GUAÍBA 11/mar 

ELOMAR REUNIÃO COMANGO POLÍCIA OSTENSIVA GUAÍBA 11/mar 

DIOGO REUNIÃO COMANGO POLÍCIA OSTENSIVA GUAÍBA 11/mar 

NERCIO REUNIÃO DIRETORIA CEEE 12/mar 

ELOMAR REUNIÃO DIRETORIA CEEE 12/mar 

DIOGO REUNIÃO DIRETORIA CEEE 12/mar 

ILO REUNIÃO DIRETORIA CEEE 12/mar 

LAURENI REUNIÃO GAB DEP MARCELO MORAES 18/mar 

MARCOS REUNIÃO FAMURS MUN SEM ASFALTO 11/mar 

DIOGO REUNIÃO SEC. COMUNICAÇÕESESTADO 24/mar 

MARCOS REUNIÃO SEC. COMUNICAÇÕESESTADO 24/mar 

NERCIO REUNIÃO GAB DEP MARCELO MORAES 25/mar 

LAURENI REUNIÃO ACVERC ELDORADO DO SUL 28/mar 

MARCOS REUNIÃO ACVERC ELDORADO DO SUL 28/mar 

RODRIGO REUNIÃO ACVERC ELDORADO DO SUL 28/mar 

ELOMAR IDA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA CONVITE FORUM 30/mai 

MARCOS REUNIÃO ANATEL 02/abr 

NERCIO REUNIÃO ANATEL 02/abr 

ELOMAR REUNIÃO ANATEL 02/abr 

RODRIGO IDA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA CONVITE FORUM 31/mar 

MARCOS REUNIÃO ACVERC SJ 18/abr 

TIAGO REUNIÃO ACVERC SJ 18/abr 

ILO REUNIÃO ACVERC SJ 18/abr 

MARCOS REUNIÃO SEC. TRANSPORTE E MOBILIDADE 07/abr 

TIAGO REUNIÃO SEC. TRANSPORTE E MOBILIDADE 07/abr 

ILO MOBILIZAÇAO TABACO VENANCIO AIRES 10/abr 

TIAGO MOBILIZAÇAO TABACO VENANCIO AIRES 10/abr 

LAURENI MOBILIZAÇAO TABACO VENANCIO AIRES 10/abr 

SOLANGE IDA CEF SJ PAGAR GRCSU 30/abr 

LAURENI FORUM AFUBRA STA CRUZ SUL 26/mar 

OSMAR REUNIÃO GAB DEP MARCELO MORAES 16/mar 

NORBERTO CURSO TCE PROCESSOS ELETRÔNICOS 30/abr 

MARCOS REUNIÃO COMISSÃO ASSUNTOS MUNICIPAIS ASFALTO 05/mai 

TIAGO REUNIÃO COMISSÃO ASSUNTOS MUNICIPAIS ASFALTO 05/mai 
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LAURENI IDA BRASILIA PEDIR RECURSOS FEDERAIS 26 a 28/05 

ELOMAR IDA BRASILIA PEDIR RECURSOS FEDERAIS 26 a 28/05 

MARCOS IDA BRASILIA PEDIR RECURSOS FEDERAIS 26 a 28/05 

TIAGO IDA BRASILIA PEDIR RECURSOS FEDERAIS 26 a 28/05 

NORBERTO IDA BRASILIA PEDIR RECURSOS FEDERAIS 26 a 28/05 

LAURENI CURSO IGAM 13 a 15/05 

MARCOS AUDIÊNCIA TABACO CAMAQUÃ 15/mai 

NERCIO AUDIÊNCIA TABACO CAMAQUÃ 15/mai 

ELOMAR AUDIÊNCIA TABACO CAMAQUÃ 15/mai 

ILO AUDIÊNCIA TABACO CAMAQUÃ 15/mai 

RODRIGO CURSO CEAP 27 a 29/05 

MARCOS REUNIÃO ACVERC MINAS DO LEÃO 30/mai 

NERCIO REUNIÃO ACVERC MINAS DO LEÃO 30/mai 

ILO REUNIÃO ACVERC MINAS DO LEÃO 30/mai 

SOLANGE FAZER COTAÇÃO DE PREÇO SET SUL E CAMAQUÃ 12/jun 

NERCIO REUNIÃO PROMOTOR DE JUSTIÇA SJ VIVO 10/jun 

MARCOS REUNIÃO PROMOTOR DE JUSTIÇA SJ VIVO 10/jun 

ELOMAR REUNIÃO PROMOTOR DE JUSTIÇA SJ VIVO 10/jun 

DIOGO REUNIÃO SEC MINAS E ENERGIA 15/jun 

ELOMAR XL SEMINÁRIO GESTÃO CONTEMPORANEA 17 a 19/06 

JOCINEI LEVAR DISPENSA Nº PARA EMPRESA BORTOLOTTI ASSINAR 25/jun 

OSMAR AUDIÊNCIA TABACO CAMAQUÃ 15/mai 

MARCOS AUDIÊNCIA COMISSÃO SEGURANÇA 15/jun 

TIAGO AUDIÊNCIA COMISSÃO SEGURANÇA 15/jun 

LAURENI AUDIÊNCIA COMISSÃO SEGURANÇA 15/jun 

RODRIGO AUDIÊNCIA COMISSÃO SEGURANÇA 15/jun 

MARCOS REUNIÃO JANTAR COM O GOVERNADOR 24/jun 

TIAGO REUNIÃO JANTAR COM O GOVERNADOR 24/jun 

NERCIO REUNIÃO JANTAR COM O GOVERNADOR 24/jun 

DIOGO REUNIÃO JANTAR COM O GOVERNADOR 24/jun 

RODRIGO REUNIÃO JANTAR COM O GOVERNADOR 24/jun 

ELOMAR REUNIÃO JANTAR COM O GOVERNADOR 24/jun 

ILO REUNIÃO JANTAR COM O GOVERNADOR 24/jun 

LAURENI REUNIÃO GAB DEP MARCELO MORAES 25/jun 

DALVANA TCE ENTREGAR TOMADA DE CONTAS 24/jun 

NERCIO COMISSÃO MEIO AMBIENTE EM GUAIBA 02/jul 
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ILO COMISSÃO MEIO AMBIENTE EM GUAIBA 02/jul 

ILO REUNIÃO SEC SEGURANÇA PÚBLICA – QG 07/jul 

ELOMAR REUNIÃO SEC SEGURANÇA PÚBLICA – QG 07/jul 

LAURENI REUNIÃO SEC SEGURANÇA PÚBLICA – QG 07/jul 

MARCOS REUNIÃO SEC. TRANSPORTE E MOBILIDADE 15/jul 

TIAGO REUNIÃO SEC. TRANSPORTE E MOBILIDADE 15/jul 

DIOGO REUNIÃO GAB. NELSON MARQUEZAN 16/jul 

RODRIGO REUNIÃO SEC. FAZENDA DO ESTADO 24/jul 

MARCOS REUNIÃO ACVERC GUAIBA 24/jul 

TIAGO REUNIÃO ACVERC GUAIBA 24/jul 

ILO REUNIÃO ACVERC GUAIBA 24/jul 

ELOMAR REUNIÃO ACVERC GUAIBA 24/jul 

LAURENI REUNIÃO ACVERC GUAIBA 24/jul 

SOLANGE CURSO IGAM PREGOEIRO 4 A 5.08 

IONICE CURSO IGAM PREGOEIRO 4 A 5.08 

MARCOS CURSO UVERGS 5 A 7.08 

TIAGO CURSO UVERGS 5 A 7.08 

MARCOS IDA AO TCE RECEBER CERTIFICADO TRANSPARÊNCIA 20/out 

TIAGO IDA AO TCE RECEBER CERTIFICADO TRANSPARÊNCIA 20/out 

DIOGO OI TELEFONIA 24/11 

MARCOS ACVERC 05/dez 

MARCOS REUNIÃO COMANDO BM GUAÍBA 09/dez 

NERCIO REUNIÃO COMANDO BM GUAÍBA 09/dez 
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PROJETOS 
 DO 

LEGISLATIVO 
 

 
PROJETOS DE LEI  

 
 

PROJETO DE LEI LEGISLATIVO Nº 001/15 Dispõe sobre a concessão de vales-
alimentação aos servidores da Câmara Municipal e dá outras providências. APROVADO 
23/02/2015. 
PROJETO DE LEI LEGISLATIVO Nº 002/15 Fixa a Revisão Geral Anual 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. 
APROVADO 23/03/2015. 
PROJETO DE LEI LEGISLATIVO Nº 003/15 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.APROVADO 23/03/2015. 
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PROJETO DE LEI LEGISLATIVO Nº 004/15 Altera o Caput do Artigo 182, da Lei 
Municipal nº 284/2000, que institui o código tributário do Município de Barão do 
Triunfo/RS e dá outras providências. APROVADO 21/12/2015. 
EMENDA A LEI ORGÂNICA MUNICIPAL - Altera os § 2° e 3° do Art. 10, caput e o § 1°, 

do Art. 11, o Art. 28 e a alínea “A” do § 20°, do Art. 32, da Lei Orgânica do Município de 

Barão do Triunfo/RS e dá outras providências. APROVADA EM DOIS TURNOS, 

30/11/2015 1° turno e 14/12/2015 2° turno. 

 
 

 

RESOLUÇÕES 
 

RESOLUÇÃO Nº 001/15 –Autoriza o Presidente a filiar a Câmara Municipal de Barão do 
Triunfo à Associação das Câmaras de Vereadores da Região Carbonífera – ACVERC e 
dá outras providências. Data 03/02/2015. 

RESOLUÇÃO N° 002/15–Autoriza o Presidente a filiar a Câmara Municipal de Barão do 
Triunfo à União dos Vereadores do Rio Grande do Sul – UVERGS e dá outras 
providências. Data 10/02/2015. 

RESOLUÇÃO N° 003/15– Altera os incisos I e II do Art. 7º da Resolução nº 03/2011, que 
estabelece normas relativas ao registro, controle e apuração de frequências dos 
servidores públicos do Poder Legislativo Municipal e dá outras providências. Data 
05/05/2015. 

 

 
DECRETOS 

 

DECRETO LEGISLATIVO Nº 001/15–Decreta Ponto Facultativo a data que indica e dá 
outras providências (Carnaval). Data 10/02/15. 

DECRETO LEGISLATIVO N° 002/15- Institui normas para a modalidade de licitação 
denominada PREGÃO, para aquisição de bens e serviços comuns, no âmbito da Câmara 
Municipal de Barão do Triunfo. Data 02/03/15. 

DECRETO LEGISLATIVO N° 003/15–Decreta Ponto Facultativo a data que indica e dá 
outras providências (Tiradentes). Data 14/04/15. 

DECRETO LEGISLATIVON° 004/15- Decreta Ponto Facultativo a data que indica e dá 
outras providências (Corpus Christi). Data 04/06/15. 

DECRETO LEGISLATIVO N° 005/15– Aprova as contas do Sr. Rui Valmir Brauvers 
Spotti, na condição de Vice-Prefeito Municipal de Barão do Triunfo, referente ao exercício 
financeiro de 2012. Data 04/11/15. 

DECRETO LEGISLATIVO N° 006/15– 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 2012. 
(rejeitadas as contas) Data 04/11/15. 
DECRETO LEGISLATIVO N° 007/15– Decreta ponto facultativo e sua transferência para 
a data que indica e dá outras providências (Dia do Servidor Público). Data 27/10/2015.  
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PROJETOS 

DO 
EXECUTIVO 

 

PREFEITO MUNICIPAL RUI VALMIR BRAUVERS SPOTTI 
 

 

PROJETO DE LEI Nº 001/15 Autoriza a abertura de crédito adicional (especial ou 
suplementar) no valor de R$ 114.000,00, no orçamento vigente, altera PPA e LDO e dá 
outras providências. APROVADO 29/01/2015. 
PROJETO DE LEI Nº 002/15 Autoriza a abertura de crédito adicional (especial ou 
suplementar) no valor de R$ 360.000,00, no orçamento vigente, altera PPA e LDO e dá 
outras providências. APROVADO 29/01/2015. 
PROJETO DE LEI Nº 003/15 Altera o anexo III da LDO, PPA e LOA 2015 e dá outras 
providências. APROVADO 29/01/2015. 
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RPOJETO DE LEI Nº 004/15 Autoriza o Município de Barão do Triunfo, através do Chefe 

do Poder Executivo a adquirir um lote urbano e dá outras providências (R$ 80.000,00). 
APROVADO 29/01/2015. 
PROJETO DE LEI Nº 005/15 Autoriza o Executivo Municipal a repassar aos agentes 
comunitários de saúde vinculados às Equipes de Saúde da Família, incentivo financeiro 
adicional, competências anos 2012, 2013 e 2014, repassando pelo Estado do Rio Grande 
do Sul ao Município de Barão do Triunfo e dá outras providências. APROVADO 
30/03/2015. 
PROJETO DE LEI Nº 006/15 Autoriza a abertura de crédito adicional Especial no valor de 
R$ 51.000,00 (Cinquenta e um mil reais), no orçamento vigente; Altera PPA e LDO, e dá 
outras providências. APROVADO 26/03/2015. 
PROJETO DE LEI Nº 007/15 Autoriza o Poder Executivo Municipal a proceder à 
prorrogação da Lei Municipal nº 174/2014 (Contratação de servidor efetivada), para 
atender necessidade de excepcional interesse público e dá outras providências, (02 
Técnicos em Enfermagem).  REJEITADO 26/03/2015. 
PROJETO DE LEI Nº 008/15 Estabelece o índice de reajuste para a Revisão Geral Anual 
no Município de Barão do Triunfo e dá outras providências, 7,35 %. COM EMENDA 
MODIFICATIVA Nº 001/15 DA MESA DIRETORA. APROVADO 26/03/2015. 
PROJETO DE LEI Nº 009/15 Número Vago. 
PROJETO DE LEI Nº 010/15 Autoriza o Poder Executivo Municipal a realizar a despesa 
que indica e dá outras providências, R$ 2.000,00 (dois mil reais) para o evento Rodeio 
Estadual. APROVADO 06/04/2015. 
PROJETO DE LEI Nº 011/15 Estabelece o quadro de provimento efetivo do Poder 
Executivo de Barão do Triunfo, (06 Professores e 01 Técnico em Enfermagem).  
APROVADO 13/04/2015. 
PROJETO DE LEI Nº 012/15 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 Professores de Língua Inglesa, 05 
Serventes, 01 Secretário de Escola, 01 Regente de Banda, 01 Oficineira Corte). 
APROVADO 13/04/2015. 
PROJETO DE LEI Nº 013/15 Autoriza o Poder Executivo Municipal a celebrar convênio 
de cooperação técnica e financeira com a Associação dos Estudantes Universitários de 
Barão do Triunfo, com a finalidade de atender as necessidades de transporte dos 
Estudantes Universitários Estudantes de Nível Técnico do Município de Barão do Triunfo 
e dá outras providências (R$ 4.500,00).  APROVADO 06/04/2015. 
PROJETO DE LEI Nº 014/15 Autoriza o Poder Executivo Municipal a firmar convênio com 
a Associação da Melhor Idade Baronense do Município de Barão do Triunfo e dá outras 
providências (R$ 81.792,27) verba repassada das Lojas Pompéia. APROVADO 
04/05/2015. 
PROJETO DE LEI Nº 015/15Autoriza o Poder Executivo Municipal a firmar convênio com 
a Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais (APAE) do Município de Barão do 
Triunfo e dá outras providências (R$ 3.000,00) mensais. APROVADO 11/05/2015. 
PROJETO DE LEI Nº 016/15 Autoriza o Poder Executivo Municipal a realizar a despesa e 
indica e dá outras providências R$ 36.517,00 para o Evento Festa do Agricultor. 
APROVADO 25/05/2015. 
PROJETO DE LEI Nº 017/15 Autoriza o Poder Executivo Municipal a firmar convênio com 
a Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais (APAE) do Município de Barão do 
Triunfo e dá outras providências (R$ 2.208,17) verba repassada do Banrisul. 
APROVADO 01/06/2015. 
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PROJETO DE LEI Nº 018/15 Institui o Plano Municipal de Educação e dá outras 
providências. APROVADO 22/06/2015. 
PROJETO DE LEI Nº 019/15 Altera o 1º, art. 1º da Lei Municipal nº 194/2014 que autoriza 
o Município a participar do Programa Mais Médicos e dá outras providências. 
ARQUIVADO 17/08/2015. 
PROJETO DE LEI Nº 020/15 Autoriza o Poder Executivo Municipal a proceder à 
contratação de pessoal por prazo determinado para atender necessidade de excepcional 
interesse público e dá outras providências, (01 Assistente Social NAAB, 01 Oficineira 
Terapêutica). APROVADO 06/07/2015. 
PROJETO DE LEI Nº 021/15 Institui o Programa Municipal de Premiação a 
Consumidores, mediante a utilização da Plataforma Nota Fiscal Gaúcha do Estado do Rio 
Grande do Sul.  APROVADO 10/08/2015. 

PROJETO DE LEI Nº 022/15 Autoriza a abertura de créditos adicionais (especial 
e/ou suplementares) no valor de R$ 1.000,00 (um mil reais), no orçamento vigente, 
altera PPA e a LDO e dá outras providências. APROVADO 10/08/2015. 

PROJETO DE LEI Nº 023/15 Número Vago. 
PROJETO DE LEI Nº 024/15 Autoriza o Poder Executivo Municipal a proceder à 
contratação de pessoal por prazo determinado para atender necessidade de excepcional 
interesse público e dá outras providências, (01 Secretária de Escola). APROVADO 
10/08/2015. 

PROJETO DE LEI Nº 025/15 Autoriza o Município de Barão do Triunfo a alterar a 
Lei Municipal nº 147/2014 e dá outras providências, (Programa Mais Médicos). 
APROVADO 31/08/2015. 
PROJETO DE LEI Nº 026/15 Dispõe sobre as Diretrizes Orçamentárias para o 
exercício financeiro de 2016. APROVADO 09/11/2015. 
PROJETO DE LEI Nº 027/15 Altera o art. 1º, da Lei Municipal nº 263/2010 onde 
institui horário especial de trabalho, e dá outras providências. APROVADO 
13/10/2015. 
PROJETO DE LEI Nº 028/15 Autoriza a abertura de créditos adicionais especial no 
valor de R$ 29.000,00 (vinte e nove mil reais), no orçamento vigente, altera PPA e 
a LDO e dá outras providências. APROVADO 19/10/2015. 
PROJETO DE LEI Nº 029/15 Cria o Comitê de investimentos dos recursos do 
Fundo de Previdência Social do Município de Barão do Triunfo - RS e dá outras 
providências, com EMENDA MODIFICATIVA Nº 01/15 e EMENDA MODIFICATIVA 
Nº 02/15. APROVADO 09/11/2015. 
PROJETO DE LEI Nº 030/15 Dispõe sobre a aplicação de recursos derivados da 
alienação de bens e direitos que integram o patrimônio do Município. APROVADO 
03/11/2015. 
PROJETO DE LEI Nº 031/15 Número Vago. 
PROJETO DE LEI Nº 032/15 Autoriza o Executivo a outorgar a permissão de uso 
de bem móvel do Município, e dá outras providências. APROVADO 19/10/2015. 
PROJETO DE LEI Nº 033/15 Institui Turno Único no serviço público municipal e dá 
outras providências. REJEITADO 19/10/2015. 
PROJETO DE LEI Nº 034/15 Autoriza o Poder Executivo Municipal a proceder à 
contratação da Lei Municipal nº 207/2015 (Contratação de servidor efetivada), para 
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atender necessidade de excepcional interesse público e dá outras providências. 
RETIRADO 16/10/2015. 
PROJETO DE LEI Nº 035/15 Autoriza o Executivo a outorgar a permissão de uso 
de bens móveis do Município, e dá outras providências. APROVADO 19/10/2015. 
PROJETO DE LEI Nº 036/15 Altera o Capítulo IV da Lei Municipal 059/1993 e dá 
outras providências. APROVADO 30/11/2015. 
PROJETO DE LEI Nº 037/15 Estabelece o quadro de provimento efetivo do Poder 
Executivo de Barão do Triunfo. APROVADO 30/11/2015. 
PROJETO DE LEI Nº 038/15 Autoriza o Poder Executivo Municipal a proceder à 
contratação de pessoal por prazo determinado para atender necessidade de 
excepcional interesse público e dá outras providências (01 Oficineira). 
APROVADO 30/11/2015. 
PROJETO DE LEI Nº 039/15 Dispõe Orçamento Anual, estima a receita e fixa a 
despesa do Município de Barão do Triunfo para o exercício de 2016 e dá outras 
providências, com EMENDA MODIFICATIVA Nº 01/15 E Nº 02/15. APROVADO 
21/12/2015. 
VETO A EMENDA 02 AO PROJETO DE LEI Nº 029/15 Veto parcial à emenda nº 
02/2015 do Projeto de Lei Municipal nº 029/2015. REJEITADO 07/12/2015. 
PROJETO DE LEI Nº 040/15 Autoriza a abertura de créditos adicionais especial no 
valor de R$30.000,00 (trinta mil reais), no orçamento vigente, altera PPA e a LDO 
e dá outras providências. APROVADO 30/11/2015. 
PROJETO DE LEI Nº 041/15 Autoriza o Executivo Municipal a outorgar a 
permissão de uso de bem móvel do Município, e dá outras providências, (02 ares-
condicionados), com EMENDA MODIFICATIVA Nº 01/15. APROVADO 
07/12/2015. 
PROJETO DE LEI Nº 042/15 Autoriza o Poder Executivo Municipal a realizar a 
despesa que indica e dá outras providências, (R$ 6.200,00 para o Evento Festa da 
Uva). APROVADO 14/12/2015. 
PROJETO DE LEI Nº 043/15 Altera a Lei Municipal nº 284/2000, que Institui o 
código tributário do Município de Barão do Triunfo/RS, revoga a Lei 023/06 e dá 
outras providências, com EMENDA MODIFICATIVA Nº 01/15 E Nº 02/15. 
APROVADO 21/12/2015. 
PROJETO DE LEI Nº 044/15 Autoriza o Poder Executivo Municipal a proceder à 
prorrogação da Lei Municipal nº 216/2015 (Contratação de servidor efetivada), para 
atender necessidade de excepcional interesse público e dá outras providências 
(Secretário de Escola). APROVADO 21/12/2015. 
PROJETO DE LEI Nº 045/15 Autoriza o Poder Executivo Municipal a proceder à 
prorrogação da Lei Municipal nº 214/2015 (Contratação de servidor efetivada), para 
atender necessidade de excepcional interesse público e dá outras providências 
(Assistência Social NAAB, Oficineira Terapêutica). APROVADO 14/12/2015. 
PROJETO DE LEI Nº 046/15 Denomina a Unidade Sanitária de Saúde (Enfermeira 
Neusa Barragan). APROVADO 21/12/2015. 
PROJETO DE LEI Nº 047/15Autoriza a abertura de crédito adicional especial no 
valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), no orçamento vigente, altera PPA e ao 
LDO e dá outras providências. APROVADO 21/12/2015. 
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PROJETO DE LEI Nº 048/15 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 21/12/2015. 
PROJETO DE LEI Nº 049/15 Autoriza o Poder Executivo a firmar convênio com o 
COREDE – Centro Sul e dá outras providências. APROVADO 21/12/2015. 
 
 
 
 

41 APROVADOS 
03 REJEITADO 
01 RETIRADO 

03 NÚMEROS VAGOS 
01 ARQUIVADOS 

01 VETO 

 
 
 
 
 
 
 



Câmara Municipal de Barão do Triunfo 

    
     

 

Resumo/2015                                                                                                       20 
 

 

 

 

 
 
 

PROPOSIÇÕES 
DOS  

VEREADORES 
 
 
 
 
 
 



Câmara Municipal de Barão do Triunfo 

    
     

 

Resumo/2015                                                                                                       21 
 

 

 

 

VEREADOR  
DIOGO 

 
 
 
 

 

 

 

 

 
INDICAÇÃO Nº 002/15 DO VEREADOR DIOGO que seja estudada a possibilidade de 
aquisição de ares-condicionados para as escolas da rede municipal. APROVADO 
09/02/2015. 
PEDIDO DE PROVIDÊNCIA Nº 006/15 DO VEREADOR DIOGO que seja providenciado 
melhorias, limpeza e roçadas nos pátios das escolas da rede municipal antes do período 
letivo. APROVADO 09/02/2015. 
PEDIDO DE PROVIDÊNCIA Nº 013/15 DO VEREADOR DIOGO que seja providenciado 
reforma e conserto dos brinquedos da pracinha infantil na Praça Central. APROVADO 
23/02/2015. 
PEDIDO DE INFORMAÇÃO Nº 011/15 DO VEREADOR DIOGO que envie o que segue: 
Cópia da licitação da empresa responsável para realizar o recolhimento do lixo no 
Município; Contrato em vigência;Se houve aditivo ao contrato; Quais os dias de 
recolhimento do lixo na Zona Rural e Urbana. APROVADO 09/03/2015. 
PEDIDO DE PROVIDÊNCIA Nº 019/15 DO VEREADOR DIOGO que seja providenciado 
patrolamento e encascalhamento e roçadas em todas as ruas sem calçamento no 
perímetro Urbano do Município.  Justificativa: O perímetro Urbano de um Município 
merece atenção constante em termos de conservação de ruas, limpeza e 
embelezamento, pois é o espelho de uma cidade. Nota-se certo descaso com o centro de 
nosso Município, causando descontentamento dos moradores, motivo pelo qual se 
elaborou esse pedido. APROVADO 26/03/2015. 
PEDIDO DE PROVIDÊNCIA Nº 020/15 DO VEREADOR DIOGO que seja providenciado 
patrolamento, encascalhamento e roçadas nas localidades de Arroio Grande, Faxinal, 
Linha Brandão e Mato Bier. APROVADO 26/03/2015. 
INDICAÇÃO Nº 013/15 DO VEREADOR DIOGO que estude formas de convênios para 

beneficiar produtores que residem e possuem talões de produtor no Município, mas que 

suas propriedades sejam fora do território municipal, com limite de no mínimo 2 km fora 

do Município, para que o mesmo possa fornecer serviços como horas de serviços de 
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máquinas, locação de ferramentas, inseminações e serviços de agricultura em geral. 

APROVADO 30/03/2015. 

PEDIDO DE PROVIDÊNCIA Nº 034/15 DO VEREADOR DIOGO que seja providenciado 
patrolamento, encascalhamento e roçadas nas localidades de Arroio Grande, Linha 
Brandão, Faxinal e Mato Bier. APROVADO 11/05/2015. 
PEDIDO DE INFORMAÇÃO Nº 023/15 DO VEREADOR DIOGO que informe o que segue 
sobre o processo seletivo deste ano que visa contratar Operadores de Máquinas: Qual 
critério usado para pontuação no processo; Qual o critério usado para a escolha; Cópia da 
documentação apresentada para pontuação dos três primeiros colocados; Nome do 
responsável pela analise dos inscritos;Cópia do Edital do Processo Seletivo. APROVADO 
11/05/2015. 
INDICAÇÃO Nº 022/15 DO VEREADOR DIOGO que seja estudada a possibilidade 
juntamente com a Prefeitura de Mariana Pimentel da contratação de uma Empresa para 
realizar um laudo técnico para fim de apontar as reais condições da ponte de ferroe se 
necessário que seja realizado uma reforma da mesma ou até mesmo a construção de 
uma nova ponte, a fim de evitar algum acidente que venha acontecer pela falta de 
manutenção da mesma. APROVADO 01/06/2015. 
INDICAÇÃO Nº 031/15 DO VEREADOR DIOGO indica ao Executivo Municipal que 
incentive junto às comunidades e seus órgãos competentes, criando um grupo de trabalho 
para se empenhar em contribuir, levando e discutindo elementos, prioridades e 
necessidades do Município no Plano Energético Estadual, no qual criara metas 
específicas e de investimentos para os Municípios mais necessitados para os próximos 
dez anos. APROVADO 22/06/2015. 
INDICAÇÃO Nº 032/15DO VEREADOR DIOGO indica ao Executivo Municipal que seja 
estudada a possibilidade de firmar convenio com as professoras que prestam curso de 
artesanato, costura e bordado nas Associações já que a Emater não está mais 
conseguindo repassar ajuda de custo para os devidos professores. APROVADO 
22/06/2015. 
INDICAÇÃO Nº 036/15 DO VEREADOR DIOGO indica ao Executivo Municipal e aos 
nobres Edis, que estudem a possibilidade de diminuição em 25% dos subsídios do 
Prefeito, Vice-Prefeito e Vereadores Municipais. JUSTIFICATIVA: Considerando a 
necessidade de contenção de despesas e economia dos recursos públicos municipais em 
virtude da grave crise econômica que assola o setor público em todos os níveis, com a 
redução dos repasses e a diminuição da arrecadação, o que dificultará em muito o 
fechamento das contas e a manutenção dos serviços básicos à população, é que realizo a 
presente indicação, a qual espera que seja colocada em prática o mais breve possível. 
REJEITADO 17/08/2015.  
PEDIDO DE PROVIDÊNCIA Nº 043/15DO VEREADOR DIOGO que seja providenciado 
patrolamento, encascalhamento e roçadas na estrada da Data, partindo na estrada Geral 
até a divisa do Município, retornando na estrada que dá acesso as propriedades do 
Senhor Vandre e Ilvo, retornando até o centro do Município. APROVADO 22/06/2015. 
PEDIDO DE INFORMAÇÃO Nº 032/15 DO VEREADOR DIOGO que informe o que 
segue: Se foi renovado o convênio com a Corsan; Se caso tenha sido renovado, que 
enviem cópias do mesmo. APROVADO 03/08/2015. 
INDICAÇÃO Nº 041/15 DO VEREADOR DIOGO que auxilie e apóie para que seja 

firmado convênio para instalação de um Posto de Atendimento da CEEE junto ao 

Sindicato dos Trabalhadores Rurais de nosso Município, a fim de facilitar o atendimento 

dos usuários nos assuntos ligados à energia elétrica fornecida pela CEEE, já que está 
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havendo interesse da Companhia nessa instalação.  JUSTIFICATIVA: É uma grande 

necessidade da comunidade, já que as pessoas que precisam fazer pedidos de ligações 

de redes de energia, de manutenção e problemas da rede, muitas vezes acabam tendo 

que se deslocar para Municípios vizinhos que dispõe deste serviço ou muitas vezes 

esperar por atendimento complicado pelo 0800, além de beneficiar a comunicação entre a 

companhia CEEE e a população, criando um canal de soluções de possíveis demandas e 

problemas, assim como já é feita no mesmo Sindicato com a outra companhia que atende 

o Município a Certaja. APROVADO 14/09/2015.  

INDICAÇÃO Nº 054/15 DO VEREADOR DIOGO que seja estudada a possibilidade de 

realizar a feira do livro no Município. APROVADO 09/11/2015.  
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PEDIDO DE PROVIDÊNCIA Nº 007/15 DO VEREADOR ELOMAR que seja providenciado 
patrolamento e melhorias na Linha Capitão Garcia, com encascalhamento nos locais 
necessários, limpeza dos bueiros e reestruturação da ponte na divisa com Sertão Santana. 
APROVADO 09/02/2015. 
PEDIDO DE PROVIDÊNCIA Nº 008/15 DO VEREADOR ELOMAR que seja providenciado 
construção do bueiro na Linha Amália que dá acesso as residências da Senhora Catarina, 
Senhor Adão Prado e Darlei Prado. APROVADO 09/02/2015. 
PEDIDO DE INFORMAÇÃO Nº 006/15 DO VEREADOR ELOMAR que envie o que segue: 
Cópia do cronograma da execução de recolhimento do lixo por empresa terceirizada 
durante o ano de 2014; Se existe algum responsável pela fiscalização da execução do 
recolhimento no município; Que informe se o recolhimento no interior do município é feito 
por caminhão com compactador ou carroceria simples. APROVADO 09/02/2015. 
PEDIDO DE PROVIDÊNCIA Nº 011/15 DO VEREADOR ELOMAR que seja providenciado 
patrolamento e melhorias na estrada saindo da divisa de São Jerônimo, passando pelas 
residências do Senhor Birajara, Alonso, Raul até a residência do Senhor Julio com 
melhorias nas entradas das residências. APROVADO 18/02/2015. 
PEDIDO DE INFORMAÇÃO Nº 009/15 DO VEREADOR ELOMAR que envie o que segue: 
Relatório do funcionalismo no exercício de suas funções no presente momento; Nome dos 
funcionários; Setor de trabalho; Função exercida no momento; Gratificação ou tipo de 
bonificação que esteja recebendo; Licença ou outra forma que esteja afastado do setor de 
trabalho; Percentual da folha de pagamento atualizada no momento. APROVADO 
23/02/2015. 
INDICAÇÃO Nº 011/15 DO VEREADOR ELOMAR que seja feito um planejamento durante 
o ano de 2015 e que seja realizado processo licitatório de contratação de transporte escolar 
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para o ano de 2016 e demais anos no inicio de janeiro.   Justificativa: Já que as matriculas 
escolares normalmente estão prontas até novembro e os processos licitatórios têm sido 
feito em fevereiro o que está trazendo grande prejuízo aos alunos que não tem culpa das 
burocracias de tramites processuais ocorridos com o transporte escolar. APROVADO 
09/03/2015. 
PEDIDO DE PROVIDÊNCIA Nº 017/15 DO VEREADOR ELOMAR que seja providenciado 
urgentemente na região do Gramal e Zona dos Pachecos encascalhamento onde haja 
necessidade nas linhas de transporte escolar, bem como patrolamento nas entradas das 
residências que ainda não foram feitas, bem como as estradas que iniciam próximo a 
residência do Senhor Ivan, Pedro Azambuja seguindo a vários moradores dessa região. 
Também iniciando próximo ao Senhor Paulo saindo em Aniversino. Também iniciando 
próximo ao Senhor Renato passando no Silas, Senhor Martin, saindo próximo ao Senhor 
Alonso. APROVADO 09/03/2015. 
PEDIDO DE INFORMAÇÃO Nº 012/15 DO VEREADOR ELOMAR que envie relatório com 
documentação comprobatória referente às Linhas de Transporte Escolar feitas pelos 
veículos escolares do Município, horários de serviço nas escolas e o que segue: Número 
de alunos transportados por cada linha, bem como quantos desembarcam e em qual 
escola; Itinerário seguido por cada veículo em sua linha com quilometragem percorrida; 
Horário de saída no início do itinerário e horário de chegada ao final deste em todos os 
turnos; Horário de início e final dos turnos das aulas em todas as escolas; Horários de 
merenda escolar dos alunos. APROVADO 09/03/2015. 
PEDIDO DE PROVIDÊNCIA Nº 027/15 DO VEREADOR ELOMAR que seja providenciado 

melhorias com patrolamento e roçadas nas laterais da estrada que dá acesso as 

residências do Senhor José Gomes e Flávio Litz, iniciando em Leozé saindo na Produção 

com rebaixamento de uma lomba próximo à residência de José Gomes. APROVADO 

06/04/2015. 

PEDIDO DE INFORMAÇÃO Nº 017/15 DO VEREADOR ELOMAR que informe com 

documentação comprobatória o que segue:Como está sendo executado o serviço médico 

por terceirização no Posto de Saúde a partir do dia 01/04/2015; Se existe empresa 

contratada; Qual empresa está executando o serviço; Em que forma de contratação o 

Município contratou; Enviem cópias dos documentos de contratação se houve até o 

momento; Se não houve informe como está sendo feito o atendimento diário dos pacientes. 

APROVADO 06/04/2015. 

PEDIDO DE INFORMAÇÃO Nº 018/15 DO VEREADOR ELOMAR que informe com 

documentação comprobatória o que segue: Data em que foram nomeados os membros do 

CONDICA; Cópias dos documentos de indicação dos membros dos órgãos ou entidades 

que tem representação legal junto ao CONDICA; Cópia de Atas de reuniões que tenham 

ocorrido no momento das nomeações pelo Prefeito Municipal bem como documentação 

oficial, portaria ou outro meio legal que tenha sido Executado; Que informe com 

documentação comprobatória o local de espaço físico destinado ao CONDICA com 

localização divulgada;  

 Que enviem cópia das Atas das reuniões que ocorrem até o momento pelo CONDICA; 

Cópia do CNPJ do CONDICA com data de solicitação deste junto aos órgãos competentes 

e também data do recebimento do número do CNPJ; Cópia do Regimento Interno do 

CONDICA. APROVADO 06/04/2015. 
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PEDIDO DE INFORMAÇÃO Nº 020/15 DO VEREADOR ELOMAR que informe com cópias 
de documentos comprobatórios o que segue: Como está sendo feito a compra de merenda 
escolar neste ano de 2015; Se houve licitação, que enviem cópias dos documentos 
relativos ao processo; Se for outra modalidade de compra enviem documentos que 
comprovem intenção de compra e proposta dos fornecedores, bem como documentos 
comprobatórios dos itens solicitados pela secretaria responsável e itens adquiridos em 
compra, se houve. APROVADO 23/04/2015. 
REQUERIMENTO 002/15 DO VEREADOR ELOMAR requer o agendamento de reunião 
em convocação ao Secretário de Obras e Secretário (a) de Educação, bem como 
destinando convite ao Senhor Prefeito Municipal e a empresa prestadora de serviços de 
transporte escolar a reunir-se nas dependências da Câmara Municipal, no dia 30 de abril 
do ano em curso às 14h30min h, afim de esclarecimentos sobre o transporte escolar e 
condições de estrada na Região dos Pachecos, Gramal e demais que tenham transporte 
escolar em destino a Escola Marechal Deodoro da Fonseca.  JUSTIFICATIVA: No dia 9 de 
março do ano em curso foi solicitado pedido de providência nº 017/15 aprovado em 
Plenário, solicitando serviços nestas regiões, contudo partes deste não foram executadas. 
Fato que vem gerando muitas reclamações dos pais dos alunos que nos dias de chuva não 
tem transporte o que tem ocasionado grande prejuízo aos alunos bem como aos pais que 
algumas vezes tem tido que levar seus filhos até a escola. Diante dos relatos e fatos,teme-
se que no inverno próximo a situação se agrave muito e por esse motivo o que esta 
subscreve solicita a atenção das autoridades convocadas e convidadas a participarem da 
reunião em esclarecimento junto a esta Casa Legislativa, pais e responsáveis. 
APROVADO 23/04/2015. 
PEDIDO DE PROVIDÊNCIA Nº 031/15 DO VEREADOR ELOMAR que seja providenciado 
patrolamento, encascalhamento e limpeza dos bueiros e entradas das residências na 
estrada Linha Nova partindo de Jorge Ladvic, Certaja, Milton Bielaski, Nelson Garcia Vilmar 
Stropper, Boca do Campo até a Esquina Democrática. RETIRADA 27/04/2015. 
PEDIDO DE PROVIDÊNCIA Nº 032/15 DO VEREADOR ELOMAR que seja providenciado 
patrolamento, encascalhamento nas estradas que segue, partindo da Produção até o 
Passo Grande, passando pelas residências do Senhor Valdomiro Vaz, Silvio Pelegrino, 
seguindo em todos os pontos necessários, com melhorias nas entradas das residências. 
APROVADO 27/04/2015. 
REQUERIMENTO 003/15 requer que seja feito convocação a Secretária da Saúde deste 
Município a fim de prestar esclarecimento sobre o Processo Judicial de nº 032/1.13. 
0002751-0 (CNJ: 0005886-68.2013.8.21.0032) comarca de São Jerônimo contra o 
Município referente a objeto de antecipação de Tutela em ação ordinária proposta por 
Nelson da Silva Gimenes postulando a realização de cirurgia, onde segue em anexo cópia 
de mandado de concessão de liminar e citação, expedida em 07/10/2013.  Convocação 
esta de reunião a realizar-se no dia 11/05/2015 às 14:00h.APROVADO 27/04/2015. 
REQUERIMENTO 004/15 DO VEREADOR ELOMAR requer ao Presidente desta Casa 
Legislativa que seja estudada juntamente com o setor Jurídico da Câmara, bem como com 
a presença de todos os Vereadores desta Casa, uma tomada de decisão breve para 
novamente buscar uma solução definitiva ao problema que já se arrasta por meses com a 
falta de qualidade necessária das ligações de telefone da Vivo no nosso Município. 
Sugestões por parte deste Vereador passiveis de se encaminhar na seguinte colocação: 
Ação coletiva junto ao Órgão de Defesa do Consumidor (PROCON); Denuncia ao 
Ministério Público com assinatura de consumidores; Comunicação junto a Emissoras de TV 
para possível matéria da realidade do nosso sinal de telefonia móvel e fixa.   
JUSTIFICATIVA: Continua-se vivendo um caos no sistema de telefonia por parte de não se 
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conseguir comunicar-se com perfeição por cortes de ligação e queda do sinal, ficando 
extremamente incomunicável, sendo que os créditos se esgotam normalmente como se 
fosse ligação normal. Diante destes fatos sabe-se que já foram tentadas várias formas 
pacificas de diálogos junto a Vivo e a Anatel, no entanto sem solução até o momento, onde 
já transcorreram dias e meses e como Órgão Fiscalizador esta Casa Legislativa em nosso 
Município entre seus poderes deve continuar tentando uma solução. APROVADO 
04/05/2015. 
INDICAÇÃO Nº 021/15 DO VEREADOR ELOMAR que seja criado, se não houver, um 
cronograma de trabalho com as estradas a serem alargadas, com especificações dos 
locais que necessitam de alargamento em nosso município. Após este ser feito, seja 
notificado aos proprietários de propriedades das encostas das estradas, onde houver 
necessidade de alargamento, para que tomem ciência prévia do serviço a ser executado e 
assim com o auxílio do município seja afastado cercas e outros bens que estejam 
impedindo o projeto de melhorias com alargamento.  Justificativa: Atualmente vem se 
enfrentando vários questionamentos da comunidade que não tem sido notificada ou 
avisada de serviços de alargamento na estrada frente as suas propriedades. Fato este que 
tem gerado indignação aos munícipes proprietários, pois não são conhecedores de prévia 
obra a ser realizada, ficando com seus prejuízos. Visto não estarem sendo ouvidos no 
momento, frente aos seus questionamentos por algum funcionário, fato que não pode 
continuar, por isso que o vereador que essa subscreve pede providências imediatas ao 
poder executivo. APROVADO 18/05/2015. 
PEDIDO DE PROVIDÊNCIA Nº 035/15 DO VEREADOR ELOMAR que seja providenciado 
melhorias com patrolamento e encascalhamento nos locais necessários, na estrada que 
inicia em Sergio Pagini, seguindo com saída na linha principal, próximo a família Mücke, 
bem como o acesso ao Mato Bier, Sr. Leci e outros moradores. Patrolamento em todas as 
entradas de residências, com construção de um bueiro próximo ao Sr. Assis e Sra. Ondina 
e demais bueiros sejam restaurados e limpos. APROVADO 18/05/2015. 
PEDIDO DE INFORMAÇÃO Nº 027/15 DO VEREADOR ELOMAR que informe com 
documentação comprobatória, todos os itinerários das linhas de transporte terceirizado da 
educação em nosso município, neste ano letivo. APROVADO 01/06/2015. 
REQUERIMENTO 005/15 DO VEREADOR ELOMAR requer ao Presidente desta Casa 
Legislativa que seja agendada reunião junto ao DAER, com Departamento responsável 
pelas linhas de transporte coletivo intermunicipal que gerencia e determina a suspensão, 
manutenção e concessão de linhas intermunicipais. JUSTIFICATIVA: Como é de 
conhecimento público neste município, estamos enfrentando dificuldades em transporte 
coletivo em todos os sentidos, principalmente em linhas intermunicipais que ultimamente 
tem sido cancelado e alterado alguns horários existentes. Fato este que tem sido 
questionado pela nossa comunidade. Diante dos anseios dos nossos munícipes, entende o 
Vereador que esta subscreve e solicita. APROVADO 01/06/2015. 
INDICAÇÃO Nº 027/15 DO VEREADOR ELOMAR REITERAÇÃO A INDICAÇÃO Nº 
027/14 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 08/06/2015. 
PEDIDO DE PROVIDÊNCIA Nº 038/15 DO VEREADOR ELOMAR que seja providenciado 
alargamento e melhorias em bueiros e encascalhamento no trajeto da estrada da região do 
Gramal, iniciando na residência do Sr. Madinho até o entroncamento da estrada próximo as 
residências do Sr. Nilso, Sr. Florenil e Sr. João Carlos. Justificativa: Expõem-se os 
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motivos do pedido por se tratar de um trajeto com ligação importante a vários moradores, 
que tem grande fluxo de veículos e se encontra em situação de risco continuo de acidentes 
e dificuldade de transpassagem de veículos, ônibus ou caminhões por ser uma estrada 
estreita e com bastantes dificuldades de visão nas curvas, fato que pede providências este 
Vereador.  APROVADO 08/06/2015. 
PEDIDO DE PROVIDÊNCIA Nº 041/15 DO VEREADOR ELOMAR que seja providenciado 
urgentemente aterro com cascalho e pedra em sumidouro em frente à residência do 
Senhor Jair Gomes na região do Passo Grande, bem como aterro com cascalho e 
drenagem de água próximo ao Senhor Adão na estrada que inicia próximo ao Senhor 
Nazio e segue até o Senhor Onório e Senhor Domingo na localidade Serro dos Abreu. 
APROVADO 15/06/2015.  
PEDIDO DE PROVIDÊNCIA Nº 042/15 DO VEREADOR ELOMAR que seja providenciado 
patrolamento e encascalhamento na Linha Dona Amália, partindo da sede até a Linha Nova 
Certaja com restauração de um bueiro em frente à residência de Dona Aurora Ladvic 
Budelon e limpeza nos demais bueiros e encascalhamento nos locais necessários.  
APROVADO 15/06/2015.  
INDICAÇÃO Nº 034/15DO VEREADOR ELOMAR indica ao Executivo Municipal que seja 
providenciado um laudo técnico e Projeto de engenharia de construção de uma ponte na 
estrada geral seguindo a Serra do Herval no Arroio do Velhaco, próximo a Associação 
Esporte Clube Galera. JUSTIFICATIVA: Diante da situação hoje vivenciada no transporte 
que circula nesta ponte, sabe-se que a situação é deficiente em sinalização de difícil 
acesso e demais situações que vem trazendo transtorno e acidente nesta ponte, porém 
pode-se ao poder Executivo que elabore um laudo de verificação de deficiências e um 
Projeto de construção de uma ponte nova para que se possa preitear junto aos órgãos 
Estaduais e Federais recursos financeiros para construção de uma ponte nova. 
APROVADO 29/06/2015. 
PEDIDO DE PROVIDÊNCIA Nº 047/15 DO VEREADOR ELOMAR que seja providenciado 
urgentemente melhorias na estrada que inicia no armazém do Senhor Renato no Cerro dos 
Cabritos, passando pela residência do Senhor Martin Antonio da Silva e Senhor Jairo 
Dorneles, saindo em frente à residência do Senhor Eliseu Adroildo Forte dos Santos com a 
realização dos serviços necessários para que haja condições de trafego do transporte 
escolar nas residências citadas. Justificativa: Diante de verificação por este Vereador 
constatou-se grande desconsideração as famílias e crianças que moram neste trajeto que 
tem os mesmos direitos ao qual todas as crianças no nosso Município que estão sobre o 
amparo da Lei, que não se pode fazer acepção ou descriminação, porém pela visão deste 
Vereador constata-se uma deficiência muito grande as crianças desta comunidade.Fato 
este que justifica tal pedido com providências imediatas devido a ter segundo informações 
18 crianças e adolescentes que se beneficiarão com a inclusão  de tal acesso de 
transporte, sendo que hoje dificulta pais, crianças e responsáveis a longa distancia a ter 
que ser conduzido por familiares ao embarque no transporte escolar em dias de chuva ou 
intempéries climáticas e em acessos que precisam atravessar sangas, córregos e estradas 
sem condições mínimas de acesso.APROVADO 29/06/2015. 
PEDIDO DE INFORMAÇÃO Nº 029/15 DO VEREADOR ELOMAR que informe com 
documentação comprobatória o que segue: Relatório com as exigências elencadas nos 
editais de licitação do transporte escolar no Município; Laudo técnico do responsável por 
fiscalização dos transportes escolares no Município e o período de fiscalização; Laudo 
técnico dos transportes Municipais; Quais empresas efetuam o transporte escolar no 
Município; Se existe empresas contratadas fora do processo licitatório, se houver que 
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informe o que segue; Processo contratual; Empresas participantes; Empresas que efetuam 
o transporte. APROVADO 29/06/2015. 
PEDIDO DE PROVIDÊNCIA Nº 051/15 DO VEREADOR ELOMAR que seja providenciado 
recuperação e acessibilidade às paradas de ônibus de alvenaria com os seguintes 
serviços: Acessibilidade em condições dos usuários; Restauração de telhado onde houver 
telhas quebradas ou falta; Pintura em todas as paradas. APROVADO 06/07/2015. 
PEDIDO DE PROVIDÊNCIA Nº 052/15 DO VEREADOR ELOMAR que seja providenciado 
a colocação de uma lixeira para uso da comunidade próximo a residência do Senhor 
Alonso, próximo ao Cerro dos Cabritos. APROVADO 06/07/2015. 
PEDIDO DE INFORMAÇÃO Nº 031/15 DO VEREADOR ELOMAR que informe se já houve 
encomenda ou compra de uniformes escolares aos alunos da rede Municipal para este ano 
de 2015 com recursos municipais, caso não tenha ainda sido feito a compra ou solicitação 
que informem os motivos.   Justificativa: Estamos no inverno e sabe-se que muitos alunos 
e famílias enfrentam grandes dificuldades financeiras para recompor vestuário de uso 
continuo em condições a frequentar as escolas em nosso Município. Então se justifica tal 
pedido em forma de que se sabe que tal Projeto acompanha Plano Governamental da 
administração atual. APROVADO 06/07/2015. 
PEDIDO DE PROVIDÊNCIA Nº 055/15 DO VEREADOR ELOMAR que seja providenciado 
reforma de uma ponte e construção de um bueiro na estrada que dá acesso a residência 
do Senhor João Batista Lima de Abreu próximo a residência do Senhor José Gomes e 
Flavio Litz. Justificativa: justifica-se tal pedido, pois esta estrada que dá acesso a 
residência possui uma ponte que não dá condições de transporte de caminhão com carga e 
o Senhor João necessita da venda de lenha urgente, tal fato que ira gerar recursos em 
tributos ao Município, sendo que o agricultor possui madeiramento a disposição para 
reforma. APROVADO 03/08/2015.  
PEDIDO DE PROVIDÊNCIA Nº 058/15 DO VEREADOR ELOMAR que seja providenciado 
com urgência os seguintes serviços na Linha Capitão Garcia. Patrolamento e 
encascalhamento; Drenagem e aterro em lomba próxima a residência do Senhor José 
Miguel Conter (Zeca); Restauração de bueiros danificados pelas chuvas; Retirada de uma 
pedra que caiu na estrada próxima às cachoeiras. APROVADO 10/08/2015. 
PEDIDO DE PROVIDÊNCIA Nº 060/15 DO VEREADOR ELOMAR que seja providenciado 
melhorias com condições de passagem de transito de veículos e demais automotores no 
trajeto que inicia em frente à residência do Senhor Olestes, conhecido por (Mouso), na 
região do Passo Grande trecho este que dá acesso ao Cerro dos Abreu e a vários 
moradores. APROVADO 17/08/2015. 
PEDIDO DE INFORMAÇÃO Nº 035/15 DO VEREADOR ELOMAR que informe relatório do 
que segue: Como esta sendo feita a solicitação de receita médica em medicamentos 
controlados aos pacientes no posto de saúde; Quais os dias e horários de solicitação de 
receita; Se existe casos com prioridade em receitas; Informe se tem algum informativo aos 
requerentes que determine as regras e orientações sobre a solicitação de receitas. 
APROVADO 17/08/2015. 
INDICAÇÃO Nº 038/15 DO VEREADOR ELOMAR que seja alterado o local de embarque 
no transporte de pacientes que vão a Porto Alegre e demais locais pela manhã.  Que seja 
alterado e acrescentado o que segue: Que seja estabelecida a saída no Posto de saúde; 
Seja acrescentada a disponibilidade dos sanitários no Posto de saúde aos pacientes que 
vão viajar após as 04h00min horas da manhã. JUSTIFICATIVA: A pedido da comunidade 
que viaja nos transportes que ao longo dos anos tem sido tem sido estabelecido o local em 
frente à Prefeitura, nota-se que os usuários do transporte não têm assento de espera e 
nem local sanitário, fato que intimida as pessoas que irão seguir em uma viagem longa até 
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Porto Alegre, diante dessas deficiências sugere o Vereador que a esta subscreve que seja 
colocado a disposição dos Munícipes mais condições de comodidade com custos mínimos 
a administração. APROVADO 24/08/2015. 
PEDIDO DE INFORMAÇÃO Nº 037/15 DO VEREADOR ELOMAR que informe de que 
forma esta sendo feito a contratação de empresa médica no Posto de saúde e que envie 
cópia dos contratos em vigor, bem como cópia dos últimos processos licitatórios aos que 
segue: Cópia dos editais de publicação. Cópia das Atas das reuniões de analise das 
propostas; Cópias dos contratos homologados pelo Prefeito Municipal, caso tenha sido este 
executado; Cópia de memorando da secretaria responsável, solicitando os serviços de 
equipe médica necessária ao atendimento no Posto de saúde. APROVADO 24/08/2015. 
PEDIDO DE PROVIDÊNCIA Nº 063/15 DO VEREADOR ELOMAR que seja providenciado 
melhorias com encascalhamento em locais necessários e melhorias com patrolamento na 
Linha Fernando Abott, iniciando na residência do Senhor Raul Silva até o Senhor Jorge 
Ladvic com aterro de cascalho em frente à residência do Senhor 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 diário, não tendo, 
apesar da situação em que se encontram condições de acesso a sua residência. 
APROVADO 31/08/2015. 
INDICAÇÃO Nº 042/15 DO VEREADOR ELOMAR REITERAÇÃO DA INDICAÇÃO Nº 

040/2014 que seja criado novo horário de transporte 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 tem 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 de 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 munícipe e maior economicidade ao Município. 

APROVADO 14/09/2015.  

PEDIDO DE PROVIDÊNCIA Nº 066/15 DO VEREADOR ELOMAR que seja 

providenciadas roçadas nas laterais da estrada da Produção a partir da entrada do Cerro 

dos Abreu sentido Morrinhos até a divisa do Município na propriedade dos Souza. 

APROVADO 14/09/2015.  
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PEDIDO DE PROVIDÊNCIA Nº 069/15 DO VEREADOR ELOMAR que seja providenciado 
com exclusividade nos primeiros dias de condições climáticas favoráveis, encascalhamento 
e melhorias de condições de transito de transporte escolar nas seguintes regiões e 
estradas: Localidade do Gramal e Zona dos Pacheco em todas as linhas escolares; Água 
Fria, Estrada dos Guedes, Eloi Correa, saindo próximo a Capela Nossa Senhora 
Aparecida; Estrada do Amarinho Machado, saindo na estrada do fumo. APROVADO 
21/09/2015. 
PEDIDO DE PROVIDÊNCIA Nº 071/15 DO VEREADOR ELOMAR que seja providenciado 
os seguintes trabalhos e atendimentos aos moradores da região do Gramal: Aterro em 
bueiro próximo a residência do Senhor Paulo na estrada que passa no Senhor Miltinho e 
Senhor Edio.  Cobertura com cascalho na saída da residência do Senhor Derma, Senhor 
Mauro, perto da residência do Senhor Evaldo. APROVADO 28/09/2015. 
PEDIDO DE INFORMAÇÃO Nº 044/15 DO VEREADOR ELOMAR que informe o que 
segue: Relatório completo de viagens a serviço fora do Município em cursos e demais 
lotações que tenha representado o Município a funcionaria Silvia Wandam Pacheco 
durante o ano de 2015 de primeiro de janeiro até a presente data; Destino das viagens; 
Relatório descritivo de atividades desenvolvidas nas viagens; Relatório de despesas com 
diárias, veículos e passagens se houve por conta do Município. Em qual função 
representou o Município a funcionária em saídas a serviço. APROVADO 13/10/2015. 
PEDIDO DE INFORMAÇÃO Nº 045/15 DO VEREADOR ELOMAR que envie relatório 
descritivo informando o que segue relativo ao FAPS. Quem são os membros do conselho 
de administração do FAPS; Valores que estão depositados em conta do FAPS; Em quais 
bancos estão os depósitos; De que forma foram escolhidos e nomeados os membros do 
Conselho do FAPS; Se existe alguma pendência a ser repassada em atraso ao fundo por 
conta do Município, se houver que informe os valores; Em que tipo de aplicação bancaria 
está investido o recurso do FAPS. APROVADO 13/10/2015. 
INDICAÇÃO Nº 049/15 DO VEREADOR ELOMAR indica ao Executivo Municipal que seja 
feito uma parceria com a Defesa Civil, Assistência Social e a participação das comunidades 
para que seja dada uma atenção especial no momento breve no sentido de amenizar os 
problemas ocasionados pelos temporais na região do Gramal com moradores de nosso 
Município nos seguintes termos necessários: Apoio em material de construção (areia, lonas 
plásticas, telhas, madeira, cimento entre outros materiais necessários); Mantimentos de 
alimentação e demais utilitários domésticos. JUSTIFICATIVA:Somos sabedores que nos 
últimos dias vivenciamos o fato de que na região do Gramal houve um vendaval deixando 
algumas famílias com as residências totalmente destruídas, diante deste fato sugere o 
Vereador que o Poder Executivo juntamente com os demais órgãos responsáveis e em 
condições legais dêem iniciativa ao mutirão de auxilio juntamente com a comunidade a fim 
de solucionar e amenizar este grande problema que afeta as famílias atingidas. 
APROVADO 19/10/2015. 
PEDIDO DE PROVIDÊNCIA Nº 075/15 DO VEREADOR ELOMAR que seja atendido com 
urgência no momento oportuno os seguintes trabalhos e serviços com maquinário na 
estrada Linha Nova da Linha Dona Amália, Certaja até a divisa com o Município de Sertão 
Santana, Pouca sombra até a esquina democrática na Serra do Herval com os acessos já 
solicitados e ainda não executados como encascalhamento em lombas e baixos que 
empossam água, limpeza dos bueiros e restauração dos mesmos, patrolamento e demais 
serviços necessários. APROVADO 19/10/2015. 
INDICAÇÃO Nº 052/15 DO VEREADOR ELOMARREITERAÇÃO DA INDICAÇÃO Nº 
029/14 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 
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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 sócio-econômico e futura organização espacial dos usos do 
solo urbano das redes de infraestrutura e de elementos fundamentais para a cidade e 
Município.   APROVADO 03/11/2015. 
PEDIDO DE PROVIDÊNCIA Nº 080/15 DO VEREADOR ELOMAR que seja providenciado 
reforma nas seguintes pontes:Ponte na Linha Alfredo Silveira que dá acesso às residências 
do Senhor Sérgio Ambos, Airton Pelegrino, próximo a Associação dos Bielavski; Ponte na 
região dos Pachecos próximo a residência do Senhor Laurindo Souza dos Santos na divisa 
com o Município de Cerro Grande do Sul, solicitando parceria com o Município vizinho para 
a reforma da mesma. APROVADO 03/11/2015. 
PEDIDO DE INFORMAÇÃO Nº 049/15 DO VEREADOR ELOMAR que informe o que 
segue: Relatório descritivo dos funcionários estagiários em atividade funcional em Órgãos 
Municipais ou Estaduais no Município.  Relatório da folha de pagamento destes 
funcionários a partir de 1º de julho de 2015 até a presente data. APROVADO 03/11/2015. 
PEDIDO DE PROVIDÊNCIA Nº 083/15 DO VEREADOR ELOMAR que seja providenciado 
restauração da estrada na Linha Capitão Garcia e Certaja com os seguintes serviços: 
Encascalhamento, patrolamento e limpeza de bueiros; Aterro em buraco próximo a 
residência do Senhor Arno Teifke. APROVADO 09/11/2015.  
PEDIDO DE INFORMAÇÃO Nº 052/15 DO VEREADOR ELOMAR que informe o que 
segue: Em qual escola está lotada a professora Silvia Vandame Pacheco e, a partir de que 
data atua como professora e/ou técnica de apoio pedagógico. Se existe documento oficial 
que lhe dê amparo legal a representar o Município, como por exemplo, Portarias e/ou 
outros meios de autonomia do Poder Executivo, lhe conferindo representação junto às 
entidades Conseme Undime/RS e Conseme Asmurc/Undime RS. Se existir, que envie 
cópias. Se viajou por conta de veículo do Município aos cursos e reuniões a partir de 01 de 
janeiro de 2015, que informe o veículo que efetuou o transporte, bem como relatório de 
quilometragem e nome do motorista; caso não tenha usado veículo por conta do Município, 
desconsidere este item. Se a funcionária citada já esteve em representação, como 
Secretária pela pasta da Secretaria da Educação, que informe o período com documentos 
oficiais de nomeação. APROVADO 16/11/2015.  
PEDIDO DE PROVIDÊNCIA Nº 086/15 DO VEREADOR ELOMAR que seja providenciado 
com maior brevidade possível à limpeza do brejo e poda de grama no pátio e lateral da 
Escola Princesa Dona Leopoldina no Cerro dos Abreu, bem como roçada nas laterais da 
estrada iniciando pela residência do Senhor Joel na entrada do Cerro dos Abreu, seguindo 
passando na escola Princesa Dona Leopoldina, passando em Agenor Lima, armazém do 
Rodrigo, Senhor Atanazio e na estrada que passa no Senhor Pedro e Daniel Menezes. 
APROVADO 23/11/2015.  
PEDIDO DE INFORMAÇÃO Nº 054/15 DO VEREADOR ELOMAR que envie relatório do 
atendimento médico no Posto de Saúde e na unidade Solon Tavares em escalas e 
assiduidade registrada perante o órgão responsável pela fiscalização dos serviços da 
empresa contratada com assinatura do responsável pelos serviços prestados, bem como o 
responsável pela fiscalização dos serviços prestados pela empresa ao Município nas 
especialidades de atendimento em Pediatria, Ginecologia, Obstetrícia, Clinico Geral e 
Medicina do Trabalho em cumprimento ao contrato nº 036/15 de 1º de setembro de 2015 
até o momento no exercício do contrato citado. Justificativa: Justifica em pedir 
esclarecimento ao Poder Executivo contratante da empresa nos termos do contrato nº 
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036/15 por haver reclamações por parte da comunidade usuária dos serviços contratados 
em algumas especialidades, sendo assim entende o Vereador que a esta subscreve por 
buscar esclarecimentos necessários junto ao órgão responsável e dar ciência aos 
munícipes ao quais devemos obrigação pelas informações. APROVADO 23/11/2015.  
PEDIDO DE PROVIDÊNCIA Nº 090/15 DO VEREADOR ELOMAR que seja providenciado 
estudo da viabilidade de conclusão e se possível seja executado a troca em trecho de 
estrada na propriedade do Senhor José Moreira, na costa do arroio na Invernada dos 
Abreu, por ser um trecho de estrada única neste local que é invadida pelo arroio em 
enxurradas, deixando a população nesta região ilhada e de acesso restrito. Justificativa:O 
proprietário sede a propriedade para a troca da estrada e a comunidade local anseia por 
este serviço, pois não vê outra solução para resolver o problema neste ponto de estrada. 
APROVADO 30/11/2015.  
PEDIDO DE PROVIDÊNCIA Nº 091/15 DO VEREADOR ELOMAR que seja providenciado 
patrolamento e melhorias na estrada que inicia na propriedade do Senhor Noti na 
localidade Passo Grande, passando pela residência de João toco, Marcirio, Romildo, 
Damazio, Olídio, José Moreira com melhorias em todas as entradas das residências, 
concluindo no Senhor Generoso em Morrinhos. APROVADO 30/11/2015.  
PEDIDO DE PROVIDÊNCIA Nº 092/15 DO VEREADOR ELOMAR que seja providenciado 
aterro e melhorias na estrada do Fumo próximo a residência do Senhor Claudio Garcia e 
Sidnei Mausolf e demais trechos necessários, bem como alargamento e limpeza de valo no 
trecho da Linha Nova em frente à residência do Senhor Juarez próximo a escola Conrado. 
APROVADO 30/11/2015.  
INDICAÇÃO Nº 055/15 DO VEREADOR ELOMAR caso não tenho sido incluído para que 
seja previsto no orçamento do ano de 2016 recursos necessários ao incentivo e 
manutenção de apoio ao transporte dos universitários e cursos técnicos aos estudantes do 
nosso Município em viagens para as faculdades e escolas técnicas fora do Município. 
APROVADO 07/12/2015.  
PEDIDO DE INFORMAÇÃO Nº 057/15 DO VEREADOR ELOMAR que informe se houve 
Projeto de regularização ao Plano de Carreira do funcionalismo municipal a partir de janeiro 
de 2013 até a presente data, se houve que informe relatório das alterações, caso não tenha 
havido que informe os motivos. APROVADO 07/12/2015.  
PEDIDO DE INFORMAÇÃO Nº 058/15 DO VEREADOR ELOMAR que informe relatório 
descritivo com cópia dos empenhos de pagamento do Município à Associação dos 
Universitários de Barão do Triunfo durante o ano vigente em exercício do convênio firmado 
entre o município e a Associação, bem como cópia dos relatórios de frequência dos alunos 
da associação beneficiados pelo convênio em exercício do apoio garantido pelo convênio 
entre Município e Associação.  Justificativa: Por se tratar de um convênio aprovado por 
esta Casa Legislativa e estar em fechamento do ano de 2015, solicita-se tal pedido para 
poder acompanhar e tomar conhecimento dos convênios em cumprimento do exercício 
vigente ao ano em execução e assim trazer ao conhecimento dos edis com toda 
transparência que é devida a esta Casa Legislativa e fiscalizadora. APROVADO 
14/12/2015.  
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PEDIDO DE PROVIDÊNCIA Nº 001/15 DO VEREADOR ILO que sejam providenciados 
patrolamento e encascalhamento na estrada do Fumo, saindo do Bar do Gordo até Linha 
Nova. APROVADO 02/02/2015. 
PEDIDO DE PROVIDÊNCIA Nº 002/15 DO VEREADOR ILO que sejam providenciados 
patrolamento e conserto de dois bueiros na estrada que sai da Produção, passando pelas 
residências do Senhor José Divino, Domingo até a ponte do Leozé. APROVADO 
02/02/2015. 
PEDIDO DE PROVIDÊNCIA Nº 003/15 DO VEREADOR ILO que sejam providenciados 
patrolamento e melhorias na estrada que sai da Linha Nova passando pelas residências 
do Senhor Lebrão, Iderlene, Pompilio, Paulinho, Pautilia até a estrada da Produção. 
APROVADO 02/02/2015. 
PEDIDO DE PROVIDÊNCIA Nº 004/15 DO VEREADOR ILO que sejam providenciados 
patrolamento e melhorias na estrada que sai da Produção nas proximidades do Senhor 
Emerson Lombardi, Beti Stracioni, passando pela residência de Joãozinho, Sergio Abreu, 
Claudio Duarte até a Estrada da Produção nas proximidades de Belmiro Marcuci. 
APROVADO 09/02/2015. 
PEDIDO DE PROVIDÊNCIA Nº 005/15 DO VEREADOR ILO que sejam providenciados 
patrolamento e melhorias com abertura da estrada dos Pizzio, saindo da estrada geral 
passando pelo Senhor Toninho, Carlito, Marquinho, Clóvis, Ricardo até a estrada da 
Produção com construção de um bueiro nas proximidades da residência do Diego. 
APROVADO 09/02/2015. 
PEDIDO DE PROVIDÊNCIA Nº 009/15 DO VEREADOR ILO que seja providenciado 
patrolamento e encascalhamento na estrada dos Marques, passando pelas residências 
do Senhor Odelio, Juarez, Terencio até a Linha Nova.  APROVADO 18/02/2015. 
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PEDIDO DE PROVIDÊNCIA Nº 010/15 DO VEREADOR ILO que seja providenciado 
patrolamento na estrada que sai da ponte do Leozé, passando pelas residências do 
Senhor Paulo, Tomazia, André até a residência do Senhor Dida Lombardi. APROVADO 
18/02/2015. 
PEDIDO DE PROVIDÊNCIA Nº 016/15 DO VEREADOR ILO que seja providenciado 
patrolamento e melhorias na estrada do Cerro dos Abreus, saindo da residência de Enio, 
passando pelas residências de Floriano Claudionir, Vilso, Celino, falecido Getulio até a 
residência de Damazio. APROVADO 02/03/2015. 
PEDIDO DE PROVIDÊNCIA Nº 021/15 DO VEREADOR ILO que seja providenciado 

reconstrução de dois bueiros na Estrada da Produção, um nas proximidades de Vaní 

Lanzarini e outro nas proximidades de Adroaldo Fallavena. APROVADO 23/03/2015. 

PEDIDO DE PROVIDÊNCIA Nº 028/15 DO VEREADOR ILO que seja providenciado 
reconstrução da ponte na estrada da Produção em Varzinha nas proximidades da 
residência do Senhor Chico Trapp. APROVADO 27/04/2015. 
PEDIDO DE PROVIDÊNCIA Nº 029/15 DO VEREADOR ILO que seja providenciado 
patrolamento e melhorias na estrada que sai da Boca do Campo, passando pela 
residência de Lauro Vandaime Vieira, Juvenil até a divisa do Município com reconstrução 
de uma ponte localizada na mesma estrada. APROVADO 27/04/2015. 
PEDIDO DE PROVIDÊNCIA Nº 045/15 DO VEREADOR ILO que seja providenciado 
reconstrução de duas pontes localizadas na estrada do rolante, uma próximo a residência 
do falecido Ricardo e outra que dá acesso a residência de José Batista Lima de Abreu e 
mais duas famílias. APROVADO 29/06/2015. 
PEDIDO DE PROVIDÊNCIA Nº 046/15 DO VEREADOR ILO que seja providenciado uma 
solução para o atoleiro com dreno e cascalho nas proximidades da residência de Paulo 
Lanzarini na estrada que dá acesso as residências de Tomazia, André e Dida. 
APROVADO 29/06/2015. 
PEDIDO DE PROVIDÊNCIA Nº 057/15 DO VEREADOR ILO que seja providenciado 
reconstrução da ponte localizada na estrada do rolante nas proximidades da residência 
do Senhor Antonio. APROVADO 10/08/2015. 
PEDIDO DE INFORMAÇÃO Nº 036/15 DO VEREADOR ILO que informe com relatório 
descritivo o nome do profissional engenheiro arquiteto e fiscal responsável pelas 
seguintes obras: Obras em andamento na Praça Central; Obra inacabada do prédio da 
Secretaria da Agricultura. APROVADO 24/08/2015. 
PEDIDO DE PROVIDÊNCIA Nº 064/15 DO VEREADOR ILO que seja providenciado a 
colocação de aterro em obra na Rua Tenente Coronel Juca Tavares na propriedade do 
Senhor Lauro Govoni, onde o mesmo executa investimento a ser futuro ponto comercial. 
APROVADO 31/08/2015. 
INDICAÇÃO Nº 045/15 DO VEREADOR ILO que seja disponibilizado transportes para a 
população no dia das Eleições do Conselho Tutelar. APROVADO 28/09/2015. 
PEDIDO DE PROVIDÊNCIA Nº 074/15 DO VEREADOR ILO que seja providenciado a 
reconstrução de dois bueiros na estrada da Produção, um nas proximidades da 
residência de Paulinho Lanzarini e outro próximo a residência do Vereador Ilo. 
APROVADO 13/10//2015. 
PEDIDO DE INFORMAÇÃO Nº 046/15 DO VEREADOR ILO que envie documentos 
relativos ao que segue: Se houve repasse financeiro Federal ou Estadual ao Município a 
partir de 01 de janeiro de 2013 até a presente data, referentes a Programas e Projetos do 
sistema de Turismo em nosso Município, se houve que informem o que segue: Fontes 
dos recursos; Programas e Projetos a serem investidos aos devidos recursos; Em que 
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empreendimentos foram colocados os repasses; Qual o valor total dos recursos 
transferidos. APROVADO 19/10//2015.  
PEDIDO DE PROVIDÊNCIA Nº 076/15 DO VEREADOR ILO que seja providenciado 
patrolamento e melhorias na estrada que sai da Produção, passando pelo campo de 
rodeio até a Boca do campo, retornando saindo no Bar do Alexandre passando pelas 
residências de Alcides Pereira, Francisco, Amadeu, João, José Abreu retornando até a 
residência do Senhor Élio. APROVADO 26/10/2015.  
PEDIDO DE PROVIDÊNCIA Nº 077/15 DO VEREADOR ILO que seja providenciado 
patrolamento e melhorias na estrada dos Marques saindo da Estrada da Produção 
passando pelas residências de Odélio, Juarez, Terencio até a Linha Nova. APROVADO 
26/10/2015.  
PEDIDO DE PROVIDÊNCIA Nº 081/15 DO VEREADOR ILO que seja providenciado 
patrolamento e encascalhamento na estrada dos Bunilhas, saindo da Produção, 
passando pelas residências de Ivo Collovini e Ordi, até a residência do Senhor Hélio. 
APROVADO 03/11/2015.  
PEDIDO DE PROVIDÊNCIA Nº 088/15 DO VEREADOR ILO que seja providenciado 
patrolamento e melhorias na estrada que sai da Produção em Morrinhos, passando pela 
residência de Nelso Custódio, Chiquinho até o cemitério existente nesta localidade. 
APROVADO 30/11/2015.  
PEDIDO DE INFORMAÇÃO Nº 055/15 DO VEREADOR ILO que informem o que segue: 
Relatório dos motoristas que estão lotados na Secretaria de Educação; Relatório 
descritivo das escalas em que estão desenvolvendo suas funções de motorista; Registro 
de horário cumprido por estes com cópias dos pontos registrados em horários de início, 
intervalo e fim de jornada de trabalho diário a partir de 1º de fevereiro de 2015 até a 
presente data. APROVADO 30/11/2015.  
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INDICAÇÃO Nº 001/15 DA VEREADORA LAURENI que seja cedida uma servente meio 
turno duas vezes na semana para realizar a limpeza do prédio da Brigada Militar de Barão 
do Triunfo. APROVADO 02/02/2015. 
PEDIDO DE INFORMAÇÃO Nº 001/15 DA VEREADORA LAURENI que envie o que 
segue:Cópia do contrato com a Fisioterapeuta; Quantos atendimentos a mesma realiza; 
Quais os dias de atendimento;Qual o valor pago por atendimento. APROVADO 
02/02/2015. 
INDICAÇÃO Nº 003/15 DA VEREADORA LAURENI que seja feita uma parada de ônibus 
passando a residência do Senhor Filipe de Souza na estrada geral da Serra do Herval na 
entrada que dá acesso a estrada da Figueirinha. APROVADO 09/02/2015. 
PEDIDO DE INFORMAÇÃO Nº 005/15 DA VEREADORA LAURENI que envie o que 
segue sobre o andamento da construção do Ginásio de Esportes da Escola Egídio Vieira 
da Silva: Se foi realizada licitação de empresa; Se sim, qual empresa ganhou a licitação; 
Para quando está previsto o inicio das obras; Em que valor está o repasse feito pelo 
Governo Federal. APROVADO 09/02/2015. 
PEDIDO DE INFORMAÇÃO Nº 007/15 DA VEREADORA LAURENI que envie o nome 
dos membros que compõe a Comissão de licitações da Prefeitura. APROVADO 
18/02/2015. 
REQUERIMENTO 001/15 requer o agendamento de reunião com a Comissão de 
licitações da Prefeitura em data a combinar, preferencialmente em segunda-feira para 
tratar de assuntos sobre os processos licitatórios. APROVADO 18/02/2015. 
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PEDIDO DE PROVIDÊNCIA Nº 015/15 DA VEREADORA LAURENI que seja 
providenciado com urgência o conserto e reforma dos aparelhos de ginástica da Praça 
Central. APROVADO 02/03/2015. 
PEDIDO DE INFORMAÇÃO Nº 010/15 DA VEREADORA LAURENI que envie o que 
segue: Quem era o Coordenador de Transporte Escolar no ano de 2014; Quem é o 
Coordenador do Transporte Escolar a partir de 01/01/2015; Quem efetuou as medições 
nos roteiros da licitação do Transporte Escolar de 2015; Por qual motivo encontra-se 
danificado o veículo de placa IQE 5246 (Ducato), que fazia o Transporte Escolar 
Municipal e o Transporte dos Universitários desde o ano passado e atualmente ainda não 
está trabalhando; Quem era o condutor deste veiculo; Quem era o responsável pelo 
conserto deste veículo. APROVADO 02/03/2015. 
INDICAÇÃO Nº 009/15 DA VEREADORA LAURENI que seja destinado um local em que 
a comunidade possa depositar eletrodomésticos velhos, computadores velhos, baterias 
entre outros e que seja colocado o recolhimento desse tipo de material na próxima licitação 
de recolhimento de lixo do Município. APROVADO 09/03/2015.  
PEDIDO DE INFORMAÇÃO Nº 014/15 DA VEREADORA LAURENI solicita ao Executivo 

Municipal cópias dos memorandos expedidos pelos Secretários solicitando abertura de 

licitação para transporte escolar, merenda escolar e medicamentos. APROVADO 

23/03/2015. 

INDICAÇÃO Nº 014/15 DA VEREADORA LAURENI que sejam construídas rampas para 

facilitar o acesso a cadeirantes, idosos e deficientes junto à escadaria localizada próxima a 

construção do Espaço para Feira ao lado do Plenário da Câmara, bem como nos demais 

locais necessários da Praça Central de Barão do Triunfo.   Justificativa: Facilitaria o 

acesso das pessoas em nossa praça, especialmente nos dias de festas, por isso sugere 

que a construção seja feita antes da Festa do Agricultor, que ocorrerá em maio deste ano. 

APROVADO 06/04/2015. 

PEDIDO DE INFORMAÇÃO Nº 019/15 DA VEREADORA LAURENI que informe o que 
segue: Quantos Operadores de Máquinas há na Prefeitura, listando seus nomes e qual a 
Secretaria que estão trabalhando; Quantas máquinas e tratores existem no Município, 
listando a máquina e em qual secretaria está trabalhando. APROVADO 13/04/2015. 
INDICAÇÃO Nº 018/15 DA VEREADORA LAURENI que seja realizado a compra de uma 
carreta de tamanho pequeno para realizar o recolhimento do lixo da Praça Central e das 
ruas da cidade, pois tem trator que poderia ser usado para este fim. APROVADO 
27/04/2015. 
PEDIDO DE PROVIDÊNCIA Nº 030/15 DA VEREADORA LAURENI que seja 
providenciado com urgência a construção de um poço artesiano para a Escola Princesa 
Dona Leopoldina, pois os alunos estão tendo que levar água para a escola, onde a 
escola está usando água emprestada do morador a cima da rua em frente da escola que 
cede a água através de mangueiras que estão rachadas e expostas colocando uma 
grande quantia de água fora, pois os carros passam por cima da mesma. APROVADO 
27/04/2015. 
PEDIDO DE INFORMAÇÃO Nº 024/15 DA VEREADORA LAURENI que informe se foi 
rescindido o contrato com a Empresa Bedol que começou a obra dos prédios da feira de 
artesanatos na Praça, se caso o mesmo já foi rescindido que enviem documentação 
comprobatória. APROVADO 11/05/2015. 
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PEDIDO DE INFORMAÇÃO Nº 025/15 DA VEREADORA LAURENI que informe se 
compareceu alguma empresa para participar da licitação para a construção do Ginásio de 
Esportes da Escola Municipal Egídio Vieira da Silva. APROVADO 11/05/2015. 
INDICAÇÃO Nº 026/15 DA VEREADORA LAURENI que seja colocado com urgência 
uma cobertura com lona transparente ou algo semelhante ao lado Sul da área do Posto 
de Saúde para proteger os pacientes que aguardam durante a manhã a abertura do 
Posto durante o inverno. APROVADO 08/06/2015. 
PEDIDO DE PROVIDÊNCIA Nº 044/15 DA VEREADORA LAURENI que seja 
providenciado patrolamento, encascalhamento, abertura da estrada e limpeza dos 
bueiros na estrada que inicia perto a residência do Senhor Lodi Andriotti até a ponte da 
divisa com o Município de Mariana Pimentel, trecho de aproximadamente 2 km. 
APROVADO 22/06/2015. 
INDICAÇÃO Nº 033/15 DA VEREADORA LAURENI indica ao Executivo Municipal que 
por meio da Secretaria da Educação, que seja implantada a Educação de Jovens e 
Adultos (EJA) no Município, da alfabetização ao Ensino Médio. JUSTIFICATIVA: Tendo 
em vista dados publicados pelo IBGE relativos ao censo de 2010, Barão do Triunfo tem 
uma das maiores taxas de analfabetismo da Região Carbonífera, totalizando 9,8% de 
analfabetos com mais de 15 anos. APROVADO 29/06/2015. 
PEDIDO DE PROVIDÊNCIA Nº 048/15 DA VEREADORA LAURENI que seja 
providenciado patrolamento, roçadas e abertura da estrada que dá acesso a residência 
do Senhor Mario Minto. APROVADO 29/06/2015. 
PEDIDO DE INFORMAÇÃO Nº 030/15 DA VEREADORA LAURENI que informe o que 
segue: Os pais dos alunos que viajam no transporte escolar por meio do ônibus de placa 
KMG 0985 questionam se o Prefeito e responsável pela Secretaria da Educação do 
Município são sabedores das condições precárias dos bancos do transporte, onde muitos 
estão sem assentos, ou rasgados, sem encostos e braços de apoio com ferros expostos, 
desencapados que poderão ocasionar lesões nos alunos. Solicitam-se providências 
imediatas quanto a essa questão. APROVADO 06/07/2015.  
PEDIDO DE PROVIDÊNCIA Nº 054/15 DA VEREADORA LAURENI que seja 
providenciado limpeza e recolhimento de entulhos no cemitério Municipal. APROVADO 
03/08/2015. 
INDICAÇÃO Nº 035/15 DA VEREADORA LAURENI que seja revisto o sistema de 
internet da empresa conectsul pela falta de sistema na Secretaria da Assistência Social e 
que estudem a possibilidade de colocar uma antena própria para o andamento dos 
trabalhos lá existentes que estão com dificuldades de serem feitos pela falta de internet. 
APROVADO 10/08/2015. 
REQUERIMENTO 009/15 DA VEREADORA LAURENI requer ao Presidente desta Casa 
Legislativa que entre em contato com o Cartório Eleitoral para ver quais as datas 
previstas para vinda do Cartório Eleitoral em nosso Município para prestação de serviços 
referentes a títulos eleitorais. JUSTIFICATIVA: A comunidade está ansiosa a espera da 
prestação de serviços do Cartório Eleitoral, sendo que muitas vezes questionam as datas 
previstas para vinda do Cartório e não temos uma informação correta para repassar para 
a comunidade. APROVADO 10/08/2015.  
PEDIDO DE PROVIDÊNCIA Nº 065/15 DA VEREADORA LAURENI que seja 
providenciado com urgência a colocação de placas de velocidade máxima permitida na 
Rua Cônego José Wiest.  APROVADO 08/09/2015. 
PEDIDO DE PROVIDÊNCIA Nº 072/15 DA VEREADORA LAURENI que seja 
providenciado restauração da estrada e construção de um bueiro com canos, passando 
na residência de Soeli Custódio indo até a propriedade de Altemir Lanzarini.   
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Justificativa: Moradores relatam que a mais de três anos que os usuários pedem 
providências, pois já atingiu até lavouras de moradores, onde os mesmos já tentaram 
entupir o bueiro com pedras, mas as chuvas levaram novamente, relatam que já estão 
cansados de solicitar ajuda e que ficam sem acesso as casas quando chove.  
APROVADO 05/10/2015. 
PEDIDO DE PROVIDÊNCIA Nº 073/15 DA VEREADORA LAURENI que seja 
providenciado com urgência o conserto do banheiro masculino da Unidade Básica de 
Saúde do centro, pois o mesmo está fechado há meses. APROVADO 05/10/2015. 
PEDIDO DE INFORMAÇÃO Nº 042/15 DA VEREADORA LAURENI que informe o que 
segue: Nome dos funcionários que recebem FG (função gratificada); Qual a função do 
concurso do funcionário; Qual a função do FG. APROVADO 05/10/2015. 
PEDIDO DE INFORMAÇÃO Nº 047/15 DA VEREADORA LAURENI que envie que 
segue: Quais os membros do Conselho do FUNDEB; De quanto em quanto tempo se 
reúnem; Qual dia do mês os membros do Conselho se reúnem para realizar as reuniões; 
Cópia das duas ultimas atas do Conselho. APROVADO 19/10/2015. 
PEDIDO DE PROVIDÊNCIA Nº 093/15 DA VEREADORA LAURENI que seja 
providenciado conserto dos brinquedos da pracinha e dos aparelhos de ginástica com 
mais reforço para dar mais segurança aos usuários e colocação de bancos dentro da 
pracinha. APROVADO 30/11/2015. 
PEDIDO DE INFORMAÇÃO Nº 056/15 DA VEREADORA LAURENI que informe se 
existe alguma empresa que assessora o Fundo de aposentadoria e pensão dos 
servidores que seja paga pelo FAPS, se houver que informe o valor pago, quais são os 
serviços prestados pela empresa e cópia do contrato. APROVADO 30/11/2015. 
INDICAÇÃO Nº 056/15 DA VEREADORA LAURENI que realize a contratação de um 
dentista para o ESF dos Pacheco e a colocação de uma antena para televisão no local. 
APROVADO 07/12/2015. 
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PEDIDO DE PROVIDÊNCIA Nº 014/15 DO VEREADOR MARCOS que seja 
providenciado o mais breve possível por motivo do inicio do ano letivo placas de 
sinalização nas escolas do município, indicando a existência das mesmas e o limite de 
velocidade. APROVADO 23/02/2015. 
INDICAÇÃO Nº 012/15 DO VEREADOR MARCOS que seja construído pórtico de boas-

vindas na entrada da cidade. APROVADO 23/03/2015. 

PEDIDO DE PROVIDÊNCIA Nº 024/15DO VEREADOR MARCOS que seja 

providenciado patrolamento e encascalhamento na estrada que dá acesso a Linha Nova, 

passando pela residência do Senhor José André Bazilewicz e do Senhor Olindo Alves 

Forte, com recuperação de uma ponte existente na mesma. APROVADO 23/03/2015. 

INDICAÇÃO Nº 017/15 DO VEREADOR MARCOS que seja implantado no Município de 
Barão do Triunfo, através de Lei, o Conselho Municipal dos Direitos da Mulher, com a 
finalidade de elaborar e implementar políticas sob a ótica de gênero, para garantir a 
igualdade de oportunidades e de direitos, de forma a assegurar à população feminina o 
pleno exercício de sua cidadania.APROVADO 13/04/2015. 
INDICAÇÃO Nº 023/15 DO VEREADOR MARCOS que seja realizado a colocação de 
faixas de pedestres no perímetro urbano do Município, próximo a Escola, Posto de 
Saúde, Prefeitura e demais locais necessários. APROVADO 01/06/2015. 
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PEDIDO DE PROVIDÊNCIA Nº 037/15 DO VEREADOR MARCOS que seja 
providenciado o mais breve possível a reconstrução necessária em um bueiro existente 
próximo a residência do falecido Felipe Franskoviaki, que está muito estreito oferecendo 
grande risco aos usuários daquela via. APROVADO 08/06/2015. 
INDICAÇÃO Nº 029/15 DO VEREADOR MARCOS indica ao Executivo Municipal para 
que seja criada duas equipes de trabalho na Secretária de Obras para que o atendimento 
às estradas seja mais rápido e melhor distribuído, pelo motivo de nosso Município ser 
bastante extenso, evitando algumas áreas ficarem sem atendimento por meses. 
APROVADO 15/06/2015.  
REQUERIMENTO Nº 007/2015 DO VEREADOR MARCOS conforme alínea “b” do 
Art.80do Regimento Interno, solicita aprovação do Plenário para que seja realizada 
Sessão Itinerante, em local a ser posteriormente acordado, dia 17 de agosto de 2015, às 
18h00min horas. RETIRADO 29/07/2015. 
PEDIDO DE PROVIDÊNCIA Nº 067/15 DO VEREADOR MARCOS que seja 

providenciado recuperação da Rua que chega até a antena da Vivo, com cascalhamento 

e roçadas ao menos até as residências existentes, inclusive melhorando o acesso a uma 

oficina mecânica de propriedade do Senhor Felipe Vaz. APROVADO 14/09/2015. 

PEDIDO DE PROVIDÊNCIA Nº 070/15 DO VEREADOR MARCOS que seja 

providenciado limpeza nas ruas e calçadas da cidade e roçadas nas ruas em que não 

possuem calçamento, assim como recuperação de pontos muito danificados que venham 

a oferecer risco aos pedestres, bem como uma possível pintura dos meios-fios, visto que 

o custo é baixo e uma limpeza nas ruas traria um melhor visual da cidade.  APROVADO 

21/09/2015.  

INDICAÇÃO Nº 044/15 DO VEREADOR MARCOS que seja feito o estuda da 
possibilidade da implantação de uma rampa de lavagem da Prefeitura Municipal, item de 
suma importância para manutenção de frota, mesmo em épocas de contenção de 
despesas, visto que teria-se um bom ganho com esse trabalho, sendo viável 
economicamente. APROVADO 28/09/2015. 
PEDIDO DE PROVIDÊNCIA Nº 082/15 DO VEREADOR MARCOS que seja 
providenciado o conserto do bueiro próximo a residência do Senhor Olavo Holtz, na 
localidade do Arroio Grande, o qual se encontra desmoronando oferecendo grande risco 
aos usuários do mesmo. APROVADO 03/11/2015. 
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PEDIDO DE PROVIDÊNCIA Nº 012/15 DO VEREADOR NERCIO que seja providenciado 
patrolamento e encascalhamento entrando na estrada do fumo, passando pela residência 
do Senhor Delto Guedes, Alexandre Gelinski até o falecido Amarinho Machado na Linha 
Nova, com reconstrução de um bueiro perto da residência do Senhor Goki e melhoria nas 
entradas das residências existentes nesse trajeto. APROVADO 23/02/2015. 
PEDIDO DE INFORMAÇÃO Nº 008/15 DO VEREADOR NERCIO que envie o que segue 
sobre a licitação de empresas terceirizadas para transporte escolar: Quais empresas 
ganhadoras; Valor do Km rodado de cada empresa; Quilometragem do trajeto. 
APROVADO 23/02/2015. 
INDICAÇÃO Nº 007/15 DO VEREADOR NERCIO que seja feito um contrato emergencial 
para realizar o transporte escolar das linhas terceirizadas enquanto não houver 
ganhadores da licitação e se caso a mesma não for resolvida que seja anulada e feita 
uma nova licitação. APROVADO 09/03/2015. 
PEDIDO DE PROVIDÊNCIA Nº 022/15 DO VEREADOR NERCIO que seja providenciado 
patrolamento, encascalhamento e roçadas nos pontos necessários entrando no Salão do 
falecido Paulo indo até a residência do Senhor Luiz da Chana, retornando passando pelo 
Arroio dos Cachorros até a residência do Senhor Damazio, retornando pela residência do 
Senhor Daniel Menezes subindo pela Costa do Rolante até a residência do Senhor Juca 
retornando até o falecido Getulio, com estudo da possibilidade da construção de uma 
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ponte ou bueiro no Arroio do Rolante, com melhoria nas entradas das residências 
existentes nesse trajeto. APROVADO 23/03/2015. 
PEDIDO DE PROVIDÊNCIA Nº 023/15 DO VEREADOR NERCIO que seja providenciado 
patrolamento, encascalhamento e roçadas nos pontos necessários, saindo do centro de 
Barão do Triunfo, passando pela Linha Dona Amália entrando no Bar do Alemão, saindo 
na estrada do Fumo retornando pela residência do Senhor Luiz Ambos entrando perto do 
Cassimiro, com a construção de um bueiro perto do Miguel indo até o Olmiro retornando 
pela Linha Nova saindo até a esquina Democrática da Serra do Herval. APROVADO 
23/03/2015. 
PEDIDO DE PROVIDÊNCIA Nº 025/15 DO VEREADOR NERCIO que seja providenciada 
a construção de um bueiro ou ponte próximo à residência do Sr. José Luiz, na Estrada 
dos Camargos, Zona dos Marques, com patrolamento até a casa de Vandeco. 
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 30/03/2015. 
INDICAÇÃO Nº 015/15 DO VEREADOR NERCIO que autorize a utilizar o transporte 
escolar acompanhantes de alunos portadores de necessidades especiais.  APROVADO 
06/04/2015. 
PEDIDO DE PROVIDÊNCIA Nº 026/15 DO VEREADOR NERCIO solicita ao Prefeito 
Municipal que se dirija junto ao Posto da CERTAJA a fim de assinar o contrato que se 
encontra à disposição para instalação de sistema bifásico de energia elétrica na Escola 
Municipal D. Pedro II. Justificativa: No ano passado o Presidente da CERTAJA entrou 
em contato com a Presidência desta Casa dizendo que havia liberado aumento de fase 
para a escola mencionada, bastando o Prefeito assinar o contrato que estava no Posto 
de atendimento do Município. Foi comunicado o Prefeito, porém até hoje a escola 
continua com sistema monofásico, faltando a assinatura contratual. APROVADO 
06/04/2015. 
PEDIDO DE PROVIDÊNCIA Nº 033/15 DO VEREADOR NERCIO que seja providenciado 
patrolamento, encascalhamento e roçadas entrando na Linha Dona Amália, saindo na 
Linha Dona Francisca perto da residência do Alemão Garcia com construção de um 
bueiro perto da residência do Senhor Aires Marcuci. APROVADO 04/05/2015. 
INDICAÇÃO Nº 019/15DO VEREADOR NERCIO que seja estudada a possibilidade de 
criar algum incentivo para transferência de veículos de Barão do Triunfo que estão 
emplacados em outros Municípios. APROVADO 11/05/2015. 
INDICAÇÃO Nº 020/15 DO VEREADOR NERCIO que seja concedido parte do espaço 
reservado para a Prefeitura Municipal no Regional de Noticias para a equipe do EACS 
divulgar os trabalhos que esta sendo ali realizado. APROVADO 11/05/2015. 
PEDIDO DE PROVIDÊNCIA Nº 036/15 DO VEREADOR NERCIO que seja providenciado 
a colocação de placas de velocidade máxima permitida no perímetro urbano.  
APROVADO 25/05/2015. 
INDICAÇÃO Nº 024/15 DO VEREADOR NERCIO que seja colocado rampas de acesso 
para cadeirantes em todos os órgãos públicos do Município e adaptação para cadeirantes 
nos banheiros da Praça. APROVADO 01/06/2015. 
INDICAÇÃO Nº 025/15 DO VEREADOR NERCIO que seja colocado rampas de acesso 
para cadeirantes em todos os órgãos públicos do Município e adaptação para cadeirantes 
nos banheiros da Praça. APROVADO 08/06/2015. 
REQUERIMENTO 006/15 DO VEREADOR NERCIO requer ao Presidente desta Casa 
Legislativa que seja agendada reunião junto ao Executivo, Secretário da Assistência 
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Social, Cooperativa Sicredi e os beneficiados do Programa Minha Casa Minha Vida para 

esclarecimentos sobre a obra das casas do Programa. APROVADO 08/06/2015. 

INDICAÇÃO Nº 028/15 DO VEREADOR NERCIO indica ao Executivo Municipal 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.  Justificativa: Devido 
ao descontentamento dos Munícipes pelas trocas de horários e acumulo de passageiros 
o Vereador indica a compra de um micro-ônibus exclusivo para realizar a viagem dos 
pacientes da saúde. APROVADO 15/06/2015. 
PEDIDO DE PROVIDÊNCIA Nº 039/15 DO VEREADOR NERCIO solicita ao Executivo 
Municipal REITERAÇÃO DO PEDIDO DE PROVIDÊNCIA Nº 022/15 que seja 
providenciado com urgência patrolamento e encascalhamento entrando no Generoso 
com melhorias na entrada das residências durante o trajeto, indo até a residência do 
Senhor Luiz da Chana, voltando seguindo até a ponte do Arroio dos cachorros, pois este 
trajeto ficou sem fazer. APROVADO 15/06/2015. 
PEDIDO DE INFORMAÇÃO Nº 028/15 DO VEREADOR NERCIO que informe com 
documentação comprobatória o que segue sobre a Festa do Agricultor: Qual o valor total 
da festa; Se o valor liquido é todo repassado para as Associações; De que forma o 
mesmo é repartido entre as Associações; Se existe alguma Comissão Organizadora para 
realizar a contabilidade; Se caso houver que informe os nomes dos membros da 
comissão.APROVADO 15/06/2015. 
PEDIDO DE PROVIDÊNCIA Nº 049/15 DO VEREADOR NERCIO que seja providenciado 
patrolamento, encascalhamento e roçadas iniciando perto da residência do Senhor Milton 
Bielavski, indo até o Senhor Élio Balaca, retornando passando pela residência do Senhor 
Zezinho com a construção de um bueiro perto da residência do mesmo, indo até a 
residência do Senhor Pedro Antonio com a possibilidade de troca de trajeto para desviar 
um lajeado que se encontra no trajeto, saindo até o travessão da Linha Nova perto da 
residência do Senhor Goqui. APROVADO 06/07/2015.  
PEDIDO DE PROVIDÊNCIA Nº 053/15 DO VEREADOR NERCIO que seja providenciado 
o recolhimento do lixo na Associação Linha Dona Amália. APROVADO 13/07/2015. 
PEDIDO DE PROVIDÊNCIA Nº 059/15 DO VEREADOR NERCIO que seja providenciado 
a revisão e troca de lâmpadas queimadas na Rua Pastor Juvelino.  Justificativa: O 
Vereador que esta subscreve apresenta o referido pedido devido às reclamações e 
cobrança do morador Flávio Chultz. APROVADO 17/08/2015. 
PEDIDO DE PROVIDÊNCIA Nº 061/15 DO VEREADOR NERCIO que seja providenciado 
reconstrução de uma ponte no travessão da Linha Brandão perto da residência da 
Senhora Naiara Abreu da Silva. APROVADO 24/08/2015. 
PEDIDO DE INFORMAÇÃO Nº 041/15 DO VEREADOR NERCIO que informe se existe 
um novo prazo para o término das obras do Programa Minha Casa Minha Vida. 
RETIRADO 14/09/2015.  
REQUERIMENTO 010/15 DO VEREADOR NERCIO requer ao Presidente desta Casa 
Legislativa que seja agendado uma reunião com o Prefeito, com o responsável da 
Secretaria da Educação, responsável pelo transporte Escolar e motoristas da Educação 
para tratar sobre o Projeto de Lei nº 027/15 que Altera o art. 1º, da Lei Municipal nº 
263/2010 onde institui horário especial de trabalho, e dá outras providências. 
APROVADO 14/09/2015.  
PEDIDO DE PROVIDÊNCIA Nº 068/15 DO VEREADOR NERCIO que seja providenciado 
patrolamento e encascalhamento na estrada da Linha Nova, entrando perto da residência 
do Senhor Milton Bielavsk, saindo na residência do Senhor Zézinho e João Antonio até o 
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travessão da Estrada do Fumo com melhorias em todas as entradas de residências e 
reforma de um bueiro perto das granjas do Senhor Milton. APROVADO 21/09/2015. 
INDICAÇÃO Nº 050/15 DO VEREADOR NERCIO indica ao Executivo Municipal 
REITERAÇÃO DA INDICAÇÃO Nº 024/14que 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 26/10/2015. 
INDICAÇÃO Nº 051/15 DO VEREADOR NERCIO que seja feito a coleta de sangue dos 
cavalos no mês de dezembro também na localidade da Zona dos Menezes no campo de 
vaca mecânica do Marcio Menezes e no campo do Silvinho perto da Aparecida. 
APROVADO 03/11/2015. 
PEDIDO DE PROVIDÊNCIA Nº 079/15 DO VEREADOR NERCIO que seja providenciado 
recolhimento do lixo e colocação de placas de proibido colocar lixo na localidade da Linha 
Dona Amália nas proximidades da grutinha e na primeira curva saindo do Barão. 
APROVADO 03/11/2015. 
PEDIDO DE PROVIDÊNCIA Nº 085/15 DO VEREADOR NERCIO que seja providenciado 
aterro na ponte na localidade da Costa do Rolante que dá acesso a residência do Senhor 
Vilson. APROVADO 16/11/2015. 
PEDIDO DE INFORMAÇÃO Nº 053/15 DO VEREADOR NERCIO que informe se houve 
alteração no contrato de prestação de Serviço Médico do Posto de Saúde. Caso houve, 
que informe o que foi reduzido e qual o valor de diminuição no total do contrato. 
APROVADO 23/11/2015. 
INDICAÇÃO Nº 057/15 DO VEREADOR NERCIO que seja estudada a possibilidade de 
realizar os cadastros ambientais na Secretaria da agricultura. APROVADO 14/12/2015. 
PEDIDO DE PROVIDÊNCIA Nº 094/15 DO VEREADOR NERCIO que seja providenciado 
patrolamento e encascalhamento na Estrada do Fumo com melhorias em todas as 
entradas de residências indo até a residência do Senhor Luiz. APROVADO 14/12/2015. 
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INDICAÇÃO Nº 004/15 DO VEREADOR OSMAR que seja estudada a possibilidade de 
pagamento de difícil acesso aos funcionários do ESF da Zona dos Pachecos. 
APROVADO 18/02/2015. 
INDICAÇÃO Nº 005/15 DO VEREADOR OSMAR reiteração da INDICAÇÃO 091/14 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. 
APROVADA POR UNANIMIDADE NO DIA VINTE E DOIS DE DEZEMBRO DE 2014. 
APROVADO 02/03/2015. 
PEDIDO DE INFORMAÇÃO Nº 026/15 DO VEREADOR OSMAR que informe sobre o 
trabalho desenvolvido através das retroescavadeiras pelas associações da Linha Dona 
Amália e do Mato da Justa que segue: Qual operador de cada entidade; Quantas horas 
feitas cada retroescavadeira de cada associação; Qual o valor recebido por cada uma; 
Cópia da habilitação profissional de cada funcionário que trabalhou nas referidas 
retroescavadeiras;Que indique onde é o para douro das referidas retroescavadeiras; Que 
informe se as mesmas se encontram em condições de trabalho; Entre todas as 
informações exigidas, também cópia da C.N.H. de cada funcionário que trabalhou até 
hoje nas referidas retroescavadeiras e documentação convincente. Justificativa: Pelo 
fato do Executivo ser o órgão fiscalizador das entidades que comandam as 
retroescavadeiras, espera do Prefeito todos esses requisitos, com informações 
detalhadas e com documentos comprobatórios. APROVADO 18/05/2015. 
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PEDIDO DE INFORMAÇÃO Nº 048/15 DO VEREADOR OSMAR que informe como está 
o andamento da legalização das propriedades Rurais através de Programa do Governo 
Federal já que foi anunciado que haveria verba para realizar essa legalização. 
APROVADO 19/10/2015. 
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VEREADOR  
RODRIGO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PEDIDO DE INFORMAÇÃO Nº 002/15 DO VEREADOR RODRIGO que envie o que 
segue sobre o relatório da situação da contabilidade do Executivo Municipal de 2014 
referentes aos seguintes aspectos: Se caso houver, empenhos realizados e não pagos 
do ano de 2014, pendentes até o dia 31/12/2014; Memorandos referentes a 2014 
pendentes até o dia 31/12/2014; Despesas que não tenham sido relatadas em empenho 
ou memorando em todos os setores do Executivo Municipal até a data de 31/12/2014; 
que enviem cópias dos documentos em anexo. APROVADO 02/02/2015. 
PEDIDO DE INFORMAÇÃO Nº 003/15 DO VEREADOR RODRIGO que envie o que 
segue: Extrato das contas bancárias do Executivo Municipal do dia 02/02/2015;Extrato 
bancário da conta do FAPS referente ao dia 02/02/2015; Se caso houver, que envie 
documentação a cerca de pendências de pagamentos junto ao FAPS. APROVADO 
02/02/2015. 
PEDIDO DE INFORMAÇÃO Nº 004/15 DO VEREADOR RODRIGO que envie o que 
segue: Quantos prédios estão locados no momento pela Prefeitura; Valor individual por 
locação; Quais atividades públicas ou moradias de cada prédio; Cópia dos contratos da 
Prefeitura com os devidos proprietários. APROVADO 02/02/2015. 
INDICAÇÃO Nº 006/15 DO VEREADOR RODRIGO que seja estudada a possibilidade de 
ceder o Trator Massey Ferguson 4x4 para a Associação Invernada dos Abreus. 
APROVADO 02/03/2015. 
PEDIDO DE INFORMAÇÃO Nº 015/15 DO VEREADOR RODRIGO que informe à Casa 

Legislativa o que segue: Se foi feita alguma pesquisa de opinião no mês de março 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 
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pesquisa; Que envie em anexo documentação comprobatória quanto ao que foi 

solicitado. APROVADO 23/03/2015. 

PEDIDO DE INFORMAÇÃO Nº 016/15 DO VEREADOR RODRIGO que informe quais 

obras e instalações executadas na Secretaria de Turismo e Desporto no exercício de 

2014, conforme consta no comparativo da despesa autorizada com a realizada – Anexo 

11, fornecido na Prestação de Contas em Sessão Especial do dia 23/03/2015, no valor de 

R$ 48.327,07, que enviem cópias das notas fiscais dos gastos com as mencionadas 

obras. APROVADO 30/03/2015. 

PEDIDO DE INFORMAÇÃO Nº 021/15 DO VEREADOR RODRIGO que apresente 
estude através de planilhas, item a item os valores economizados durante o período do 
turno único. APROVADO 04/05/2015. 
PEDIDO DE INFORMAÇÃO Nº 022/15 DO VEREADOR RODRIGO que enviem com 
documentação comprobatória cópia do processo de dispensa de licitação da contratação 
da empresa contratada para realizar pesquisa de opinião no Município. APROVADO 
04/05/2015. 
INDICAÇÃO Nº 030/15 DO VEREADOR RODRIGO indica ao Executivo Municipal que 
através da Secretária de Turismo Desporto e Lazer faça sua habilitação para participação 
no edital nº 03/2015 da Secretária do Turismo, Esporte e Lazer Fundação de Esporte e 
Lazer do Rio Grande do Sul – FUNDERGS, habilitação essa para pequenas obras e 
reformas em ginásios esportivos, canchas, quadras esportivas, estádios, campos de 
futebol e outros espaços destinados a prática de esportes e aquisição de equipamentos e 
implementos para a pratica esportiva. O qual sua habilitação é de 03/06/2015 à 
02/07/2015, no site da FUNDERGS www.fundergs.rs.gov.br, onde está disponível a 
relação de documentos para habilitação. APROVADO 15/06/2015.  
PEDIDO DE PROVIDÊNCIA Nº 050/15 DO VEREADOR RODRIGO que seja 
providenciado à colocação de duas lâmpadas em frente à Escola Municipal Otelo Rosa. 
APROVADO 06/07/2015.  
PEDIDO DE INFORMAÇÃO Nº 033/15 DO VEREADOR RODRIGO que informe o que 
segue:Quais ônibus escolares possuem rampa automática de embarque e desembarque 
a cadeirantes; Se estão em funcionamento normal tais veículos e rampas;Se caso não 
estiverem em funcionamento que informem os motivos. APROVADO 03/08/2015. 
PEDIDO DE INFORMAÇÃO Nº 039/15 DO VEREADOR RODRIGO que informe quantas 
férias vencidas tem os funcionários e secretários com relação dos nomes e função do 
funcionário, se houver que informem quais anos estão pendentes. APROVADO 
24/08/2015. 
PEDIDO DE INFORMAÇÃO Nº 040/15 DO VEREADOR RODRIGO que informe se está 
sendo descontado no pagamento mensal da empresa que presta serviço médico no 
Posto de saúde nos dias em que os médicos faltam em descumprimento ao contrato. 
APROVADO 24/08/2015. 
INDICAÇÃO Nº 040/15 DO VEREADOR RODRIGO indica ao Executivo Municipal que 
seja realizado o cadastro no SINCONV, no programa 2200020150041.  JUSTIFICATIVA: 
Solicita-se que seja realizado o cadastro para a vinda de recurso para o Município no 
valor de R$ 100.000,00, sendo que o cadastro deve ser realizado até o dia dez de 
setembro de 2015.  APROVADO 08/09/2015. 
INDICAÇÃO Nº 047/15 DO VEREADOR RODRIGO que estude a possibilidade de ser 
feito no mínimo uma vez por mês a coleta de sangue dos cavalos pela veterinária do 
Município e que seja encaminhado essas amostras de sangue para um laboratório para 
realizar analise de vários tipos de doenças, ficando por conta do proprietário do animal o 

http://www.fundergs.rs.gov.br/
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pagamento do exame cobrado pelo laboratório, sendo feito o exame nos animais em que 
os proprietários tiverem interesse. Justificativa: Digo isto por conhecer um pouco dessa 
área, por exemplo, um exame para saber se o animal tem a doença chamada “Mormo” 
hoje o laboratório está cobrando o valor de R$50,00, onde este exame está sendo 
cobrado pelo Estado para qualquer manuseio com o cavalo e se o proprietário for pagar o 
exame particular vai ter o custo mínimo de R$ 200,00, tendo em vista que poderia ter 
somente o custo de R$ 50,00 para o proprietário se fosse feito uma parceria com o 
Município, onde o mesmo não teria gastos, pois o veterinário seria o do Município e o 
carro para levar o exame até Porto Alegre o Município também tem como, por exemplo, 
os carros da saúde que vão diariamente para Porto Alegre, sendo que o proprietária 
poderia trazer seu animal até a sede do Município se fosse marcado um dia com 
antecedência, evitando do veterinário ter que se deslocar até cada propriedade. Este 
pedido serve como prevenção, pois esta doença chamada Mormo é um caso de saúde 
publica, sendo assim feita a prevenção para evitar algum caso que possa acontecer em 
nosso Município, e se os proprietários tiverem os exames em mãos fica muito mais fácil 
evitar e combater uma questão desse tipo que possa vir a acontecer.  APROVADO 
05/10/2015. 
INDICAÇÃO Nº 048/15 DO VEREADOR RODRIGO indica ao Executivo Municipal que, 
através do serviço veterinário do Município, realize de forma gratuita a castração de 
animais, especialmente, gatos e cachorros. JUSTIFICATIVA: A esterilização é tida como 
a única forma eficiente e segura de diminuir o problema dos animais em situação de 
risco, negligência ou abandono pelas ruas das cidades, assim como, controlar a 
superpopulação e o aparecimento de muitas doenças. APROVADO 19/10/2015. 
REQUERIMENTO 011/15 DO VEREADOR RODRIGO Requeiro, nos termos do art. 108, 
§ 1º, após ouvido o Plenário, o acréscimo de transcrição integral em ata, desde o 
momento em que foi colocado em discussão pelo Presidente o Projeto de Lei 027/2015, 
até a sua aprovação. Acréscimo este referente à ata anterior 035/15, relativo à sessão 
ordinária do dia 13 de outubro de 2015. REJEITADO 19/10/2015. 
PEDIDO DE INFORMAÇÃO Nº 050/15 DO VEREADOR RODRIGO que informe com 
documentação comprobatória o que segue: Por qual motivo a administração aumentou a 
carga horária dos funcionários concursados; Como era e como está sendo feito o cálculo 
das horas-extras dos funcionários; Informe se o cálculo é feito com algum percentual 
sobre a insalubridade, avanço ou abono nos casos que venham a ter direito nesses itens; 
Se há amparo legal para estas modificações.  Justificativa: No final do mês de outubro 
os funcionários levaram uma surpresa ao receberem seus contracheque, surpresa essa 
desagradável, onde tiveram sua carga horária normal aumentadas e suas horas-extras 
com a metade do valor que estavam recebendo, motivo este que está tendo um 
descontentamento por parte do funcionalismo, pois todos funcionários vem sendo 
atingindo com os seus salários a anos sem ganhar aumento simplesmente reposição em 
algumas vezes, onde deve ser debatido por algum Vereador para que mandem logo para 
esta Casa Legislativa apreciar essa reposição para que a mesma seja votada. 
APROVADO 03/11/2015. 
PEDIDO DE INFORMAÇÃO Nº 051/15 DO VEREADOR RODRIGO que informe onde 
estava, para que foi usado e qual o motorista estava dirigindo o caminhão de carroceria 
de madeira da secretária de obras do Município nos dias 30 e 31 de outubro e nos dias 1º 
e 02 de novembro. APROVADO 03/11/2015. 
INDICAÇÃO Nº 053/15 DO VEREADOR RODRIGO indica ao Executivo Municipal, com 
base no Art. 136, do Regimento Interno da Câmara Municipal, que revogue o Decreto nº 
017/15de redução de diárias e retome o pagamento normal de todas as diárias dos 
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funcionários do Município, conforme é direito dos mesmos, de acordo com o Art. 48, do 
Regime Jurídico Único dos Servidores Municipais de Barão do Triunfo/RS. Segue em 
anexo o referido decreto. APROVADO 09/11/2015. 
PEDIDO DE PROVIDÊNCIA Nº 087/15 DO VEREADOR RODRIGO que seja 
providenciado limpeza e manutenção nas ruas do perímetro urbano. APROVADO 
23/11/2015. 
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INDICAÇÃO Nº 008/15 DO VEREADOR TIAGOREITERAÇÃO da INDICAÇÃO 026/14que 
seja estudada a possibilidade de criação de projeto para construção de estacionamento 
oblíquo na lateral da Praça Central, Rua Cônego José Wiest, e expansão do 
estacionamento localizado na Av. Tassinari Cesare. Aprovada por unanimidade em 14 de 
abril de 2014. 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 09/03/2015. 
PEDIDO DE PROVIDÊNCIA Nº 018/15 DO VEREADOR TIAGO que seja providenciado 
patrolamento e encascalhamento nos pontos necessários da estrada do Cerro dos Abreu, 
partindo da residência do Senhor Joel, passando pela Escola Municipal Princesa 
Leopoldina, armazém do Názio até a residência do Senhor Paulo Alécio na esquina do 
Passo Grande, com melhorias das entradas das residências existente nesse trajeto. 
APROVADO 26/03/2015. 
PEDIDO DE PROVIDÊNCIA Nº 040/15 DO VEREADOR TIAGO que seja providenciado 
patrolamento e encascalhamento na estrada dos Morrinhos, saindo do bar do Dorli, 
passando pela Capela Menino Jesus de Praga indo até a divisa do Município de Arroio 
dos Ratos com melhorias nas entradas necessárias. APROVADO 15/06/2015.  
PEDIDO DE PROVIDÊNCIA Nº 056/15 DO VEREADOR TIAGO que seja providenciado 
patrolamento na estrada que sai do Joel, esquina com a Produção indo para o Cerro dos 
Abreus passando na Escola Princesa Dona Leopoldina, Bar do Enio e residência do 
Senhor Manoel da tobata até a residência do Senhor Paulo Alécio na esquina com Passo 
Grande. APROVADO 10/08/2015. 
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PEDIDO DE PROVIDÊNCIA Nº 062/15 DO VEREADOR TIAGO que seja providenciado 
reabertura e encascalhamento da estrada que sai da Produção em frente à residência do 
Sr. Natalino Lanzarini, passando pela propriedade do Sr. Belmiro Bielavski com conserto 
de um bueiro perto da residência do mesmo, passando pelo  Sr. Cláudio Chiminski e Sr. 
Rufino Tavares.  Justificativa: Neste trecho existe um proprietário que necessita retirar 
seu mato, todavia, há impossibilidade devido à situação em que a referida estrada se 
encontra atualmente. Em vista deste problema há também dificuldades no transporte de 
cargas de fumo. APROVADO 24/08/2015. 
INDICAÇÃO Nº 043/15 DO VEREADOR TIAGO indica ao Executivo Municipal 
REITERAÇÃO DA INDICAÇÃO Nº 021/2013que seja providenciada a colocação de uma 
faixa de segurança em frente ao posto de saúde, pintada sobre pequena elevação no 
calçamento, com placa sinalizando o aclive. Justificativa: Enfatizo que a referida 
solicitação não é um quebra-molas, mas sim uma pequena elevação do calçamento sob 
a faixa de pedestres a fim de dar melhor visibilidade a mesma. É de suma necessidade a 
segurança do trânsito no Município, sobretudo, em frente a um lugar como o posto de 
saúde, haja vista o grande fluxo de veículos nesta rua e necessidade constante de 
pedestres atravessarem a rua de forma segura. APROVADO 28/09/2015. 
PEDIDO DE PROVIDÊNCIA Nº 078/15 DO VEREADOR TIAGO que seja providenciado 
patrolamento e encascalhamento na estrada do Cerro da Data, onde se encontra um 
atolador na estrada perto da propriedade da Senhora Nida. APROVADO 26/10/2015. 
PEDIDO DE PROVIDÊNCIA Nº 084/15 DO VEREADOR TIAGO que seja providenciado 
patrolamento e encascalhamento nos pontos necessários da estrada do Cerro dos Abreu, 
partindo da residência do Senhor Joel, passando pela Escola Municipal Princesa 
Leopoldina, armazém do Názio até a residência do Senhor Paulo Alécio na esquina do 
Passo Grande, com melhorias das entradas das residências existente nesse trajeto. 
APROVADO 16/11/2015. 
PEDIDO DE PROVIDÊNCIA Nº 089/15 DO VEREADOR TIAGO que seja providenciado 
roçadas no campo de futebol para que os munícipes possam praticar esportes e 
caminhadas. RETIRADO 30/11/2015. 
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EM CONJUNTO  
 

INDICAÇÃO Nº 010/15 DOS VEREADORES RODRIGO E ELOMAR que contrate 
empresa especializada para elaboração de novo Laudo Pericial para fins de Insalubridade 
e Periculosidade, incluindo os cargos de Agente Comunitário de Saúde e Auxiliar de 
Dentista. 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 09/03/2015. 
PEDIDO DE INFORMAÇÃO Nº 013/15 DOS VEREADORES RODRIGO E ELOMAR 
solicita ao Executivo Municipal a informação do porque não foi pago o décimo quarto 
salário aos Agentes Comunitários de saúde nos anos de 2012, 2013 e 2014. APROVADO 
09/03/2015. 
INDICAÇÃO Nº 016/15 DOS VEREADORES TIAGO E MARCOS que seja feita a 
licitação de um gerador com maior capacidade para o Posto de Saúde, visto que o 
recurso já está à disposição do Executivo. APROVADO 13/04/2015. 
REQUERIMENTO 008/15 DA BANCADA DO PMDB requer ao Presidente desta Casa 
Legislativa que seja agendada reunião nesta Casa Legislativa o mais breve possível 
obedecendo aos prazos legais para esclarecimento justificando com documentações a 
real situação financeira do Município, bem como todos os processos de empenhos não 
pagos até o momento e também processos de aquisição de fornecedores que ainda não 
tenham sido empenhados caso haja. Para esclarecimento seja convocada a secretaria da 
fazenda bem como convidando o Prefeito Municipal a se fazer presente. APROVADO 
03/08/2015.  
PEDIDO DE INFORMAÇÃO Nº 034/15 DE AUTORIA DE TODOS OS VEREADORES 
que informe quais medidas estão sendo tomadas sobre as reclamações do atendimento 
da Dra Ana que está atendendo no Posto de Saúde Municipal. APROVADO 10/08/2015. 
INDICAÇÃO Nº 037/15 DOS VEREADORES MARCOS E LAURENI indica ao Executivo 
Municipal que dê início ao processo que dispõe sobre a proteção e preservação do 
patrimônio natural e cultural do município de Barão do Triunfo e dá outras providências, 
seguindo, como sugestão MINUTA DE PROJETO DE LEI EM ANEXO. JUSTIFICATIVA: 
A preservação da memória e da história de um povo está relacionada à preservação de 
seu patrimônio cultural. Temos no Município bens históricos, prédios, que, se forem 
declarados patrimônio histórico do Município, poderão ser preservados, inclusive através 
de incentivos fiscais. APROVADO 17/08/2015. 
PEDIDO DE INFORMAÇÃO Nº 038/15 DOS VEREADORES ELOMAR E LAURENI que 
informe com documentação comprobatória o que segue: Relatório de horas extras de 
funcionários que tenham executado durante o período do inicio do ano de 2015 até a 
presente data;Relação dos funcionários que integram o quadro funcional com FGs, 
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detalhando sua função; Relatório do relógio ponto dos funcionários municipais de janeiro 
de 2015 até a presente data;Solicitamos ao Executivo resposta conforme o descrito 
acima nos termos regimentais do Regimento Interno desta casa, bem como estabelece o 
inciso XIV do Art. 54  da Lei Orgânica Municipal. APROVADO 24/08/2015. 
INDICAÇÃO Nº 039/15 DOS VEREADORES NERCIO E LAURENI que seja estudada a 
possibilidade de colocar um veículo próprio do Município para transportar os 
Universitários devido ao atraso de repasse para Associação, sendo que haveria uma 
redução de despesa para o Município e diminuição na mensalidade dos associados. 
APROVADO 31/08/2015.  
INDICAÇÃO Nº 046/15 DOS VEREADORES ELOMAR E ILO que seja elaborado no 
momento oportuno um estudo técnico de potencial de água em enchentes, necessidade 
de escoamento e evasão nos seguintes locais do nosso Município: Estrada da produção, 
próximo a ponte nas proximidades da residência do Bar do Gordo e Chicão. Estrada do 
Moto da Justa, nas granjas próximo a residência do Senhor Marcio e Dona Vera 
Semensatto. Após o levantamento que seja estudada a possibilidade de construção de 
bueiros com capacidade de escoamento e evasão das águas em enchentes, bem como 
seja feito levantamento em aterro na estrada na altura necessária. Justificativa: Nestes 
dois locais tem sido frequente os alagamentos e interrompimento do transito, deixando 
um grande transtorno a comunidade sobre a passagem nestes locais, no demais os 
problemas só irão se agravar futuramente, caso não seja feito tal alternativa. 
APROVADO 28/09/2015.  
PEDIDO DE INFORMAÇÃO Nº 043/15 DO VEREADOR DIOGOE ELOMAR que informe 
o que segue referente a ultima contratação para recolhimento de lixo: Cópia de Contrato 
em vigência; Cópia do cronograma da execução de recolhimento do lixo por empresa 
terceirizada durante o segundo semestre de 2015; Cópia do processo que originou a 
referida contratação da empresa responsável para realizar o recolhimento do lixo no 
Município; Se houve aditivo ao contrato; Quais os dias de recolhimento do lixo na Zona 
Rural e Urbana. APROVADO 13/10/2015.  
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 TOTAL DE PROPOSIÇÕES 
 ESCRITAS E VERBAIS 

APRESENTADAS PELOS VEREADORES 
 

DIOGO     TOTAL: 17 
ELOMAR   TOTAL: 59 
ILO                       TOTAL: 24 
LAURENI   TOTAL: 32 
MARCOS   TOTAL: 11 
NERCIO    TOTAL: 32 
OSMAR    TOTAL: 04 
RODRIGO   TOTAL: 21 
TIAGO    TOTAL: 09 
EM CONJUNTO TOTAL: 10 
 
TOTAL DE PROPOSIÇÕES: 223 
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AÇÕES ESPECIAIS DO PODER LEGISLATIVO 

EXERCÍCIO 2015 
 
 

 

 

ACVERC REALIZA REUNIÃO EM BARÃO DO TRIUNFO 

 

Durante as festividades da 80° Festa da Uva, no sábado, às 10 horas, a Associação de 
Câmaras de Vereadores da Região Carbonífera (ACVERC), realizou reunião ordinária, no 
plenário da Câmara de Vereadores. Estiveram presentes vários vereadores que compõem 
a Associação, Prefeito Municipal,  o Presidente da Câmara e Vereadores de Barão 
do Triunfo. A reunião teve como pauta discutir sobre RS Federativa RS470; 
Emplacamento das máquinas agrícolas e assuntos gerais.   
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VEREADORES REIVINDICAM ACESSO ASFÁLTICO AO GOVERNADOR 

 
Dia 29 de janeiro, o Presidente da Câmara, Marcos Cesar Garcia, representando o 
legislativo de Barão do Triunfo, juntamente com o Prefeito Municipal Rui Spotti, 
integrantes da Associação de Vereadores da Região Carbonífera e demais lideranças da 
região, participou de uma reunião, agendada pela ACVERC, com o Governador do 
Estado, José Ivo Sartori, a fim de viabilizar o projeto de asfaltamento das rodovias ERS 
711 e 713, mas, em especial, para reivindicar seu apoio junto ao Governo Federal quanto 
ao projeto de asfaltamento da BR/RS470, trecho São Jerônimo x Butiá X Barão do 
Triunfo, que beneficiaria, entre outros, o Município de Barão do Triunfo. O apoio solicitado 
visa viabilizar a acessibilidade às cidades, que hoje ainda não possuem acesso asfáltico, 
que repercute em grande dificuldade quanto ao desenvolvimento dos Municípios e a 
trafegabilidade em geral. O Presidente disse ser um grande defensor do asfalto e que 
seguirá na batalha por essa conquista, que é uma obra primordial para o desenvolvimento 
de Barão do Triunfo e demais Municípios. 
 

 
 
 
 

REUNIÃO NA SECRETARIA ESTADUAL DE MINAS E ENERGIA SOBRE 
PROBLEMAS DE ENERGIA ELÉTRICA NO MUNICÍPIO 

 
No dia 19 de fevereiro estiveram realizando uma vista à Secretaria Estadual de Minas e 
Energia para solicitar interveniência de agendamento de reunião com a Diretoria da 
CEEE, a fim de reivindicar soluções para o problema que algumas regiões do Município 
de Barão do Triunfo vêm enfrentando quanto ao fornecimento de energia elétrica. 
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BUSCA DE SOLUÇÕES NO SISTEMA DE ENERGIA ELÉTRICA  

JUNTO ACEEE DE PORTO ALEGRE 
 

No dia 12 de março, a Câmara de Vereadores de Barão do Triunfo, representada pelos 
Vereadores Diogo, Elomar, Ilo e Nercio estiveram em reunião junto a Diretoria da CEEE 
em Porto Alegre, em busca de soluções para o grande, problema que diversas 
localidades do Município vêm enfrentando quanto ao fornecimento de energia elétrica. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
NA LUTA PELO ASFALTO DE BARÃO DO TRIUNFO E REGIÃO 

 
O Presidente da 
Câmara, Marcos Cesar 
Garcia e o Vice-Prefeito 
Gilmar estiveram 
participando a reunião 
da Frente dos 
Municípios sem asfalto, 
dia 11 de março, em 
Porto Alegre, presidida 
pelo Presidente da 
FAMURS. Barão do 
Triunfo faz parte dos 
125 municípios sem 
asfalto do Rio Grande 
do Sul, sendo o 

asfaltamento uma antiga batalha da Câmara, que se segue agora por seus atuais 
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administradores e vereadores. Na ocasião a Comissão definiu que irá solicitar um 
diagnóstico ao DAER sobre a situação de cada um dos municípios sem asfalto, para, 
após, exigir do Governo do estado a conclusão das obras. Também foi eleita a nova 
Diretoria da Frente dos Municípios Sem Acesso Asfáltico. Para expandir essa questão, a 
Câmara, juntamente com a ACVERC – Associação das Câmaras de Vereadores da 
Região Carbonífera irá promover um FORUM REGIONAL DA ASSOCIAÇÃO DAS 
CÂMARAS DE VEREADORES DA REGIÃO CARBONIFERA (ACVERC)E COSTA 
DOCE, dia 08 de maio, 09h00min, no Salão Paroquial de Barão do Triunfo, que terá como 
pauta asfaltamento da ERS 711, 713 E 715; Asfaltamento da BR/RS 470, Trecho São 
Jerônimo x Butiá x Barão do Triunfo; e asfaltamento da Estrada Arroio Dos Ratos x São 
Jerônimo, para o qual todas as pessoas estão sendo convidadas, inclusive representantes 
do Governo Estadual, Deputados Estaduais e Federais. 
 
 

 
PARLAMENTARES BARONENSES EM BUSCA DE MAIS SEGURANÇA 

Dia 11 de março, os Vereadores Nércio, Diogo e Elomar, representantes da Câmara 
Municipal de Barão do Triunfo, estiveram em Guaíba, no Comando Regional de Polícia 
Ostensiva 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 GPMnão são suficientes para suprir a demanda, ficando a 
maioria das vezes um só para atender as ocorrências. Registra-se que o GPM mais 
próximo localiza-se a 40 km da sede do nosso Município. A medida serviria para 
racionalizar o trabalho, já que um policial sozinho por turno, em especial à noite como 
está atualmente acontecendo, não consegue dar conta, eficientemente. Cabe salientar 
que as referidas ocorrências vêm das diversas localidades de Barão do Triunfo, que 

possui enorme extensão 
territorial (436 km²), Atualmente 
está havendo registro de 
roubos e assaltos com grande 
frequencia, em especial no 
interior do Município, causando 
insegurança para a 
comunidade baronense, que 
estão reféns dentro de suas 
próprias casas com receio 
destes sinistros. Na ocasião foi 
requerido que seja procedida a 
chamada de policiais 
concursados para as vagas e 
assim suprir demanda dos 
municípios na questão de 
segurança. 
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VEREADORES LUTAM POR MELHORIA NO SISTEMA DE TELEFONIA DE  

BARÃO DO TRIUNFO 

 

Diante da precária situação que Barão do Triunfo vem enfrentando com relação ao 
sistema de telefonia móvel, e perante tantas reclamações da comunidade, a Câmara vem 
há tempo tentando uma solução para essa questão. Dia 03 de março a Câmara entrou em 
contato com a Vivo solicitando com urgência uma análise a fim de detectar o problema 
que está causando essa falha na comunicação telefônica em Barão do Triunfo. Dia 05 de 
março responderam que estavam enviando Técnicos para essa averiguação e solução do 
problema, e realmente enviaram. Dia 19 de março novamente a Câmara entrou em 
contato para registrar que a situação continuava a mesma. Dia 24 de março, 
representantes da Câmara, Presidente Marcos e Vereador Diogo, participaram de uma 
reunião com a ANATEL, onde procederam à entrega de um abaixo-assinado contendo 
diversas assinaturas dos baronenses, com PROTOCOLO NÚMERO 53528.001113/2015 
23/MAR/15 15h32min, para ciência da situação que nos encontramos quanto ao sistema 
de telefonia VIVO que, em vez de melhorar, se agrava a cada dia que passa. Foi 
requerido a ANATEL que intervenha junto à Empresa Vivo para que ocorram melhorias do 
sistema de telefonia móvel, centro e interior do Município; melhorias no sistema de acesso 
à internet via telefone móvel; solução do problema que deixa o Município todo com falha 
na comunicação durante as ligações e sem acesso telefônico mediante a falta de energia 
elétrica. Neste mesmo dia foram ao Gabinete do Secretário Estadual de Minas e Energia, 
Lucas Redecker, que também trabalha a pasta Comunicações, para expor esse mesmo 
assunto. Dia 27 de março, a VIVO enviou os Técnicos novamente para análise junto à 
antena, mas o problema ainda persiste. Esta semana a Câmara irá novamente à ANATEL 
e, caso prossiga essa falta de comunicação, a intenção é levar o problema ao Ministério 
Público, já que a comunicação telefônica é algo essencial nos dias de hoje, seja para 
contatos pessoais, no quesito segurança e até mesmo saúde, pois uma ligação pode 
inclusive salvar vidas. 
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REUNIÃO COM O SECRETÁRIO ESTADUAL DE TRANSPORTE E MOBILIDADE, 
PEDRO WESTPHALEN 

 
Dia 07 de abril, o Presidente Marcos e o Vereador Tiago estiveram em reunião com o 
Secretário Estadual de Transporte e Mobilidade, Pedro Westphalen, a fim de levar convite 
para sua participação no Fórum Político da Associação das Câmaras de Vereadores 
da Região Carbonífera – ACVERC que se realizará no dia 08 de maio, às 9h, na cidade 
de Barão do Triunfo, oportunidade na qual serão abordados temas sobre asfaltamento 
das ERS 711, 713 e 715, da BR/RS 470 trecho São Jerônimo x Butiá x Barão do Triunfo, 
e Estrada Arroio dos Ratos x São Jerônimo. Na ocasião também estiveram no Gabinete 
do Deputado Adolfo Britto, bem como na UVERGS, entregando o mesmo convite e 
oficializando filiação da Câmara com essa Associação, a fim de buscar parceria em busca 
de conquistas para a nossa região. 
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MUNICÍPIO SOFRE COM A FALTA DE SINAL TELEFÔNICO 

 

A Câmara retornou à ANATEL, representada pelo Presidente Marcos, os Vereadores 
Nercio e Elomar, dia 02 de abril, para relatar que prossegue a falta de comunicação via 
telefone celular em Barão do Triunfo. A Anatel irá cobrar diretamente das empresas que 
exploram esse serviço no Município para que providências sejam tomadas. Caso isso não 
aconteça, a intenção é levar o problema ao Ministério Público, já que a comunicação 
telefônica é algo essencial nos dias de hoje. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

VEREADORES PARTCIPAM DE REIVINDICAÇÃO NO 
PREÇO DA COMPRA DO FUMO 

 
Dia 10 de abril, uma comitiva de Vereadores, composta pelo Tiago, Ilo e Laureni, 
representaram a Câmara Municipal de Barão do Triunfo na Mobilização promovida pela 

FETAG, Sindicatos Rurais e AFUBRA, em 
Venâncio Aires, em função das reclamações 
contra as empresas fumageiras quanto à forma 
rigorosa na classificação do fumo na hora da 
compra e quanto a desvalorização do preço do 
produto. O movimento aglomerou em torno de 
2.500,00 pessoas, com excursões de vários 
sindicatos rurais, inclusive de Barão do Triunfo, 
Prefeitos, Vice-Prefeitos e Vereadores de 
diversos Municípios, Deputado Federal Heitor 
Shulc, Deputados Estaduais Marcelo Morais, 
Pedro Pereira, e Elton Weber, que formam a 
Comissão do tabaco na Assembleia Legislativa 
junto com outros Deputados. A Câmara apóia 

esses movimentos e entende que devemos nos unir em favor do produto que sustenta o 
nosso município, dando total apoio aos fumicultores nesta crise que enfrenta o setor 
fumageiro. 
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VEREADORES PARTICIPAM DOS JOGOS RURAIS 

 
 No dia 25 de abril, a Câmara esteve representada nos jogos Comunitários Rurais, 
organizado na sede da Associação da Linha Brandão. A comunidade compareceu em 
massa no evento, que contou também com a presença do Deputado Estadual Marcelo 
Moraes. A Câmara parabeniza os organizadores do evento, que reúne as associações 
comunitárias em competições saudáveis em forma de confraternização entre os 
participantes. 
 

 
 
 

VEREADORES PARTICIPAM DE AUDIÊNCIA PÚBLICA DA  
COMISSÃO DE ASSUNTOS MUNICIPAIS 

 
No dia 05 de maio, o Presidente Marcos e 
o Vereador Tiago, representando a 
Câmara de Vereadores, estiveram 
participando de uma Audiência Pública da 
Comissão de Assuntos Municipais, na 
Assembleia Legislativa, onde foi debatido 
sobre a situação dos Municípios sem 
acesso asfáltico no Estado do Rio Grande 
do Sul, dentre os quais estão Barão do 
Triunfo e muitos dos Municípios vizinhos. 
Na ocasião, o Presidente Marcos usou a 
palavra para defender a extrema 
necessidade de ligação asfáltica aos 
municípios sem asfalto. 
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FÓRUM POLÍTICO SOBRE ACESSO ASFÁLTICO EM BARÃO DO TRIUNFO 

 

 

 

 

 

 

 

 

O 1º Fórum Político de Desenvolvimento organizado pela Associação das Câmaras de 
Vereadores da Região Carbonífera (ACVERC), realizado em Barão do Triunfo, na sexta-
feira, 8, recebeu um bom público e, ao final, definiu-se pela elaboração documento ao 
Governo do Estado pedindo a anulação de licitações cujas obras de acesso asfáltico não 
foram realizadas.A diretoria da Associação convidou deputados estaduais e federais para 
expor os problemas de ligação asfáltica nas rodovias ERS-711, ERS-713 e ERS-715, que 
ligam os municípios de Barão do Triunfo, Mariana Pimentel, Sertão Santana e Cerro 
Grande do Sul. Além disso, também foi abordado o acesso de 6 km entre São Jerônimo e 
Arroio dos Ratos. Especificamente as rodovias ERS-711, ERS-713 e ERS-715 estavam 
no programa “Asfalto para todos” implantado em 1998 pelo governo estadual da época. 
Porém, as empresas que venceram as licitações não concluíram os projetos e muito 
menos iniciaram as obras. Os presentes no Fórum aprovaram um documento que será 
encaminhado ao Governo do Estado reivindicando a anulação das licitações realizadas 
em anos anteriores já que, atualmente, as empresas vencedoras se encontram falidas. 
Segundo dados apresentados, em torno de 56 contratos estão à espera de recursos 
financeiros para conclusão de projetos e realização de obras estruturantes. Conforme os 
argumentos dos deputados estaduais, Edson Brum (PMDB), Marcelo Moraes (PTB), 
Tiago Simon (PMDB), Gilmar Sossela (PDT) e Any Ortiz (PPS) as lideranças municipais 
devem seguir unidas para tentar reverter a situação. Também estiveram presentes, o 
deputado federal Fernando Marrone (PT), o presidente da Confederação Nacional dos 
Municípios, Paulo Ziulkoski, o presidente da União dos Vereadores do RS, Silomar 
Garcia, prefeito e vice-prefeito de Barão do Triunfo, Rui Valmir Brauvers Spotti e Gilmar 
Francisco de Souza, e vereadores de Barão do Triunfo, São Jerônimo, Arroio dos Ratos, 
General Câmara, Butiá, Minas do Leão, Eldorado do Sul, Sertão Santana, Mariana 
Pimentel, Cerro Grande do Sul, num total de 160 pessoas. 
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 REIVINDICAÇÕES EM BRASÍLIA 
 

Uma comitiva composta pelos vereadores Elomar (PMDB), Tiago (PP), Laureni (PTB)e o 
Presidente Marcos, representando os demais Vereadores, acompanhados pelo Prefeito 
Rui, o Secretário de Administração Severino e o Assessor Jurídico Norberto, foram a 
Brasília, ida dia 26 e retorno dia 28 de maio, para encaminhar pedidos através de verba 
parlamentar, programas e apoio, protocolando 18 reivindicações juntos aos Gabinetes dos 
Deputados Federais, Senadores e Ministros, direcionadas às mais diversas áreas, para o 
nosso Município: PAVIMENTAÇÃO VIÁRIA URBANADE BARÃO DO TRIUNFO; adesão 
de Barão do Triunfo no programa aquisição de CALCÁRIO para correção de solos; verba 
para PÓRTICO de entrada do Município; construção de um CENTRO ADMINISTRATIVO; 
verba para investimento TURÍSTICO em nosso Município; 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 RXDENTÁRIO para o Posto de 
Saúde do Centro de nosso Município e outro para o ESF da Zona dos Pachecos; 
restauração do GINÁSIO DE ESPORTESMUNICIPAL, 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 
onosso Município, com 03 COLHEDORAS DE GRÃOS, BEM COM 03 SECADORES DE 
GRÃOS E ARMAZENADOR, a ser destinada para as Associações da Zona dos 
Pachecos, Cerro dos Abreus e Costa da Serrinha; aquisição de UM CAMINHÃO DE 
PEQUENO PORTE para recolhimento de entulhos e para serviços gerais da Secretaria de 
Obras de nosso Município;instalação de uma AGROINDÚSTRIA DE UVA em Barão do 
Triunfo e assim criar uma nova fonte de renda aos agricultores familiares de nossa região, 
sofrida com a forte crise do setor fumageiro; instalação de uma RÁDIO COMUNITÁRIA 
em nosso Município; aquisição de uma UTI MÓVEL para a Secretaria de Saúde do nosso 
Município; aquisição de uma MÁQUINA PARA FABRICAÇÃO DE BLOQUETOS para 
pavimentação de ruas. Os gabinetes que visitaram foram: Deputados Nelson Marquezam, 
Fernando Marroni, Ronaldo Nogueira, Alceu Moreira, Marcos Feliciano, Jerônimo 
Goergen, Henrique Fontana, Paulo Pimenta, Sergio Moraes, Afonso Hamm, Lucas 
Redecker, Pompeu de Matos, Afonso Mota, Senador Lasier Martins, Senadora Ana 
Amélia. Ministério das Cidades, MEC, Ministério de Desenvolvimento Social, Ministério da 
Saúde, Setor de Saúde Bucal, Saúde da Família, Saúde na Escola, Tele Saúde, Bolsa 
Família, Requalifica UBS, Pré-natal, SGTES, PROVAB e Mais Médico. Os vereadores 
consideraram uma viagem muito produtiva, tendo grande possibilidade de conseguirem 
verbas para Barão do Triunfo, dentro destes vários pedidos que foram encaminhados, 
apesar do atual corte no orçamento. A batalha não para por aqui, pois a tarefa agora é 
continuar em contato, acompanhando o trâmite das reivindicações. 
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VEREADORES BUSCAM NA JUSTIÇA MELHORIAS NA PRESTAÇÃO DE 
SERVIÇOS DE TELEFÔNIA 

 
Depois de várias reuniões com a empresa Vivo e com a Agência Reguladora da Telefonia 
Móvel – ANATEL, não vendo nenhuma solução quanto ao sistema de telefonia de Barão 
do Triunfo, no dia 10 de junho, o Presidente Marcos, o Vereador Elomar e o Vereador 
Nercio, representando a Câmara Municipal, estiveram participando de uma reunião com o 
Promotor de Justiça, Fernando Sgarbossa, em São Jerônimo, a fim de explanar e 

protocolar abaixo-assinado 
reivindicando melhorias na 
prestação de serviços no que diz 
respeito à telefonia e internet móvel 
por parte da empresa Vivo, assim 
como solicitar providências no 
sentido que a Promotoria de Justiça 
intervenha para que a referida 
empresa cumpra com as suas 
obrigações enquanto permissionária 
de tal serviço.  
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MINISTÉRIO PÚBLICO VEIO A BARÃO DO TRIUNFO ANALISAR O  
SISTEMA DE TELEFONIA VIVO 

 
Depois de ter levado ofício ao 
Promotor de Justiça, Fernando 
Sgarbossa, em São Jerônimo 
(10/06/2015), onde foi explanado e 
protocolado abaixo-assinado 
reivindicando melhorias na 
prestação de serviços no que diz 
respeito à telefonia e internet 
móvel por parte da empresa Vivo 
em Barão do Triunfo, a Câmara 
Municipal recebeu a visita de um 
representante do Ministério 
Público, dia 23/06/15. O 
representante do MP fez várias 
ligações telefônicas para diversos 

números de telefone dos 
baronenses do centro e interior, na presença dos Vereadores Nercio, Elomar, Tiago e 
Laureni, onde constatou que realmente há problemas na qualidade das ligações, 
principalmente naquelas onde o telefone possui tecnologia 2G ou GSM. Para os telefones 
que possuíam tecnologia 3G, as ligações foram satisfatórias. Pôde-se concluir, então, que 
o problema está na rede GSM da empresa Vivo no Município. O representante do 
Ministério Público relatou que irá redigir uma certidão, a qual será entregue ao Promotor 
do Ministério Público, que terá total autonomia para dar prosseguimento ao caso. A 
Câmara deu mais um passo na busca de solução no sistema de telefonia do Município, 
tão cobrada, em com razão, pela comunidade baronense. 
 

REUNIÃO SOBRE TRANSPORTE ESCOLAR 
No dia 05 de maio, realizou-se na Câmara Municipal uma reunião para discutir os 
problemas no transporte escolar na Zona dos Pachecos. Estiveram presentes na ocasião 
os Vereadores Elomar Rocha Kologeski, Nercio da Silva Ambos, Laureni Garcia Pagini, 

Ilo Wildfaier Lombardi, a Secretária da 
Educação Silvia Vandame Pacheco, o 
Secretário de Obras Romildo Abreu da 
Boanova, o Prefeito Rui Valmir 
Brauvers Spotti, o Responsável pelo 
transporte escolar na região dos 
Pachecos e Representantes da 
Comunidade. O Vereador Elomar ao 
começo leu o requerimento de sua 
autoria, no qual convoca para a 
reunião para tratar assuntos sobre as 
condições das estradas na Zona dos 
Pachecos e Gramal, onde devido a 
problemas de conservação das 

estradas, o transporte escolar não é feito em dias de chuva. Houve discussão sobre o 
assunto pelas autoridades presentes. A comunidade também pode expor a situação, 
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explicando os problemas enfrentado pelos seus filhos que não podem frequentar a escola 
em dias de chuva. O responsável pelo transporte escolar também falou sobre os 
problemas que enfrenta ao realizar o transporte naquela região, devido as condições das 
estradas e relatou os trechos que mais precisam de providências, onde o Secretário de 
Obras juntamente com o Prefeito presente ficaram de em breve solucionar o problema. Ao 
final as autoridades presentes agradeceram a todos pela presença se colocando a 
disposição para ouvir a comunidade quando esta necessitar.  
 

JANTAR COM O GOVERNADOR AO QUAL FOI ENTREGE UMA CARTA 
SOLICITANDO ATENÇÃO PARA O NOSSO MUNICÍPIO 

 
No dia 24 de junho, o presidente Marcos e os 
Vereadores Diogo, Ilo, Elomar, Tiago, Rodrigo 
e Nercio participaram de reunião jantar com o 
Governador José Ivo Sartori, no Galpão Crioulo 
do Palácio Piratini. Os Vereadores entregaram 
uma “CARTA AO GOVERNADOR”, relatando 
que Barão do Triunfo está inserido no contexto 
estadual, porém se encontra entre os 
Municípios que enfrentam grandes 
dificuldades.   

 
 
 

 
PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO COM O SECRETÁRIO DE OBRAS E MOBILIDADE 

PEDRO WESTFALEN SOBRE ASFALTO E PONTE DE FERRO.  
 

Reunião com o Secretário Pedro Westfalen, da Secretaria de Obras e Mobilidade do 
Estado, na busca incansável por melhorias para nosso município, melhorias em pontes, 
principalmente na Ponte de Ferro que faz divisa com Mariana Pimentel, e o nosso tão 
sonhado acesso asfáltico, dia 15 de de julho de 2015. (Presidente da Câmara Marcos e o 
Vereador Tiago, juntamente com o Prefeito Rui e o Vice Gilmar) 
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REALIZAÇÃO DESESSÃO SOLENE EM HOMENAGEM À  

SEMANA FARROUPILHA NO CTG 
 

No dia 14 de setembro, a Câmara Municipal, a convite do CTG de Laçadores e 
Trovadores, realizou, nessa entidade, Sessão Solene em Homenagem a Semana 
Farroupilha.  
 

 
 

RECEPÇÃO AO COMANDO REGIONAL DE POLICIAMENTO OSTENSIVO CENTRO 
SUL E AO COMANDANTE DO 28° BTL DE CHARQUEADAS NA RESIDÊNCIA DO SR. 

ISMAEL PRESIDENTE DO CONSEPRO 
 
No dia 15 de setembro de 2015 no salão de eventos do Sr. Ismael aconteceu um almoço, 
recepção ao Comando Regional de Policiamento Ostensivo Centro Sul e ao Comandante 
do 28° BTL de Charqueadas, onde a Câmara esteve representada por seus vereadores. 
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CÂMARA APOIA CURSO DE ERVA-MATE NO MUNICÍPIO 
 
Como Barão do Triunfo já teve em sua história grande produção de erva-mate, com um 
Engenho que tinha o nome de Santo Ângelo, que produzia, embalava e comercializava a 
erva de nome CHÁ-MATE EDY, bem como possui solo propício para esse plantio, o 
Sindicato Rural e a Câmara de Vereadores apoiaram a vinda de um curso sobre 
“CULTIVO E MANEJO DE ERVA-MATE”. Para o povo baronense, ministrado pelo 
Instituto Ibramate, através do SENAR, Instrutor Roberto Magnon Ferron. O treinamento 
aconteceu do dia 20 a 22/10/2015, nas dependências do Plenário do Legislativo 
Municipal. Teve como conteúdo Programático: etapas da produção de mudas e plantio, 

seleção de árvores 
matrizes e produção 
de sementes de 
qualidade, processo 
de produção de 
mudas, plantio das 
mudas, manejo do 
erval, comentários 
sobre os custos de 

produção, 
industrialização para 
chimarrão, legislação 
e entidades 
representativas do 
setor ervateiro. O 
curso foi considerado 
de grande proveito, 
sendo a erva-mate 
uma ótima opção para 
diversificação de 
culturas no Município. 
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A CÂMARA FOI AGRACIADA PELO TCE/RS COM O PRÊMIO BOAS PRÁTICAS DE 

TRANSPARÊNCIA NA INTERNET – 2015 
 

Em solenidade no dia 20 de outubro, a Câmara Municipal de Barão do Triunfo recebeu do 
Tribunal de Contas do Estado o certificado "PRÊMIO BOAS PRÁTICAS DE 
TRANSPARÊNCIA NA INTERNET 2015”. A 
premiação consiste na concessão de um diploma 
e na disponibilização de um selo digital em 
reconhecimento às iniciativas governamentais 
que prestigiam a transparência e o controle 
social. O Presidente Marcos compareceu à 
solenidade para receber o certificado, dizendo 
que o prêmio é mérito do trabalho sério e 
transparente dos Gestores da Câmara, dos 
vereadores e dos servidores que atuam junto ao 
Poder Legislativo Municipal, frisando ser 
gratificante estar entre as poucas Câmaras do 
Estado que receberam o certificado neste ano. 
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ADESÃO À CAMPANHA OUTUBRO ROSA 
 

 
 

APOIO A CAMPANHA NOVEMBRO AZUL 
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REALIZAÇÃO DE SESSÃO PLENÁRIA DO ESTUDANTE COM  
ALUNOS DA ESCOLA JJ 

A Câmara Municipal realizou dia 14/12 uma Sessão Plenária do Estudante, visando 
propiciar aos alunos do Ensino Fundamental e Ensino Médio das escolas sediadas 
no Município o conhecimento das atividades do Poder Legislativo. O presidente 
Marcos estendeu o convite a Escola Estadual de E.M.J.J. de Andrade, que enviou 
alunos do 7º, 8º e 9º ano,1º B e 2º A.  Inicialmente o Presidente da Câmara Marcos 
Garcia realizou aula expositiva relativa à atividade legislativa, entregando uma 
cartilha sobre o tema. Após foi realizada Sessão Plenária simulada, com os alunos 
indicados pelas turmas: Bárbara, que assumiu o cargo de Presidente, Angélica, 
vice-presidente, Lázaro, 1º Secretário; Jonas, 2º Secretário. Demais Vereadores 
estudantis: Eduardo, Benhur, Rafael, Diego e Wellington. A presidente fez a 
abertura da sessão, todos os vereadores estudantis usaram a tribuna. Na ordem do 
dia, foram apresentadas proposições, indicando faixa de pedestres, placas 
indicativas para o trânsito, filial de uma vinícola para o município, melhorias no sinal 
de telefonia, implantação de cesta de basquete nas lixeiras para incentivar as 
crianças a usar o lixo, ciclovia, mais lixeiras no interior. Em discussão e votação, 
apenas a ciclovia foi rejeitada. A presidente estudantil encerrou a sessão, 
agradecendo a Câmara pela oportunidade e a escola pela confiança. As 
deliberações decorrentes dos trabalhos da “Sessão Plenária do Estudante” serão 
enviadas ao Executivo Municipal a título de sugestão. O Presidente Marcos 
parabenizou os alunos pela desenvoltura que tiveram, pelos pedidos e colocou esta 
Casa legislativa sempre à disposição. 
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DIA 01/12/15, PARTICIPAÇÃO NA FORMATURA DO PROERD DO MUNICÍPIO 

 
 

 
DIA 05/12/15, PARTICIPAÇÃO NO EVENTO DE ENTREGA DE CORDAS 

AOS ALUNOS DE CAPOEIRA 
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Dia 14/12/2015, DEPUTADO ADOLFO BRITO EM BARÃO DO TRIUNFO – 

ORIENTAÇÕES SOBRE ADESÃO À INTERNET NO MEIO RURAL 
 

 
 
 

Dia 21/12/2015, HOMENAGEM PÓSTUMA A ENFERMEIRA NEUSA BARRAGAN 
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CÂMARA PARTICIPA DE FORMATURAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, SEMPRE 
APOIANDO A EDUCAÇÃO 

 
  

Turma pré-escolar da Escola Egídio Vieira da Silva 

Turma pré-escolar da Escola D. Pedro II 

Turma pré-escolar da Escola D. Pedro II 

Turma pré-escolar da Escola Marechal Deodoro da Fonseca 

Turma 9° ano da Escola Egidio Vieira da Silva 
Turma 9° ano da Escola Marechal Deodoro da Fonseca 

Turma 9° ano da Escola D. Pedro II 3° ano da Escola J.J. Andrade 
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Agradeço a colaboração dos demais vereadores e de todas as pessoas  
que me apoiaram durante este ano de mandato. 

 
 

MARCOS CESAR GARCIA 
Presidente 

 
 

 
“A democracia surgiu quando, devido ao fato de que todos são 
iguais em certo sentido, acreditou-se que todos fossem 
absolutamente iguais entre si” 

Aristóteles 
 

 


