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História do surgimento do “Vereador” 
 

 

O vereador apareceu quando a coroa portuguesa decidiu instalar um 
representante em cada unidade municipal com administração própria (cidades, vilas) dos 
pelouros (que eram escolhidos durante uma reunião realizada pela coroa, com os 
moradores das cidades e das vilas tendo uma votação, em sacos chamados pelouros). 
Juntamente com os pelouros foi instalado um “Conselho”, que era formado por cidadãos ou 
vilões, dentre aqueles mais abastados e de melhor representação, surgiam os Vereadores. 

A primeira eleição para vereador, no Brasil, ocorreu em 1532, na vila de São 
Vicente. 

Pero Vaz de Caminha, escrivão famoso por sua carta ser o único documento 
a registrar a chegada da armada de Pedro Álvares Cabral ao Brasil, foi "vereador" na 
cidade do Porto, encarregado de redigir os Capítulos da Câmara Municipal a ser enviados 
às Cortes. 

Em toda a história do país, as casas legislativas somente deixaram de existir 
em dois momentos, ambos com Getúlio Vargas: de 1930, com o golpe, até 1934, quando 
foi promulgada a nova Constituição; e de 1937 quando foi instituído o Estado Novo, até 
1946, quando voltou o regime democrático. 

Até meados dos anos 60 do século XX a função não era remunerada, no 
Brasil. 

A Lei Federal 7.212/84 instituiu o dia 1 de outubro como o "dia do vereador" 
em todo o território nacional. 

 

 

 

 

 

 

 

 

“ É, para nós, um orgulho fazermos partes desta história, exercendo hoje a 

função de vereador, tentando da melhor forma dedicar o nosso trabalho para comunidade 

Baronense, visando sempre o bem do nosso Município”. 

 
 

 

Jorge Barreto de Lima 
Presidente da Câmara Municipal 
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PRESIDENTE: JORGE BARRETO DE LIMA 
VICE-PRESIDENTE: IVAN CARLOS TEJADA PACHECO 
1º SECRETÁRIO: PAULO FERNANDO DE SOUZA 
2º SECRETÁRIO: ABÍLIO DE SILVA SOUZA 

DEMAIS VEREADORES:               
        
 
       
 
 
 
 
 
 
 

 
  

          ALVARO DUARTE DASILVA       ILO W. LOMBARDI       MANOEL RENATO S, SILVA    OSMAR SILVEIRA DE SOUZA    ROSA LIANA V.SANTOS  

  
FUNCIONÁRIOS 

 
PEDRO ABEL ALVES DA ROSA  

Assessor Jurídico 
CC – nomeado em 05/01/10. 

 
SOLANGE SEMENSATTO AMENGUAL 
Secretária e Tesoureira Concursada 

Atua na Câmara desde 1993. 
 

CESAR CARVALHO AMBRÓSIO 
Escriturário 

Nomeado em 03/12/08. 
 

ESTEFÂNIA BIELAVSKI 
Assessora Legislativa 

CC – nomeada em 06/03/09. 
 

MARIA CRISTINA DOS SANTOS ABREU 
Auxiliar de Serviços Gerais  

Contratada em 24/05/10 - Rescindido 10/08/10. 
 

BIANCA STRACIONI GELINSKI 
Auxiliar de Serviços Gerais 

    Concurso público nº 01/10 - Nomeada em 01/12/10. 
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COMISSÃO REPRESENTATIVA, que atuou no recesso deste ano (fevereiro), foi assim 
composta: Mesa Diretora mais o Vereador Álvaro Duarte da Silva. 
 
COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL: MANOEL 
RENATO DOS SANTOS SILVA, PRESIDENTE; IVAN CARLOS TEJADA PACHECO, SECRETÁRIO; 
ÁLVARO DUARTE DA SILVA, RELATOR. 
 
COMISSÃO DE ORÇAMENTO, FINANÇAS E CONTROLE EXTERNO: ILO W. LOMBARDI, 
PRESIDENTE; ROSA LIANA VIEIRA DOS SANTOS, SECRETÁRIA; PAULO FERNANDO DE SOUZA, 
RELATOR. 
 

Líderes de Bancada: PMDB, Vereador Ilo W. Lombardi; PP, Vereador Manoel Renato Santos 
Silva; PT, Vereador Álvaro Duarte da Silva; PTB, Vereador Osmar Silveira de Souza.  

 
SESSÕES DE PLENÁRIO 

 
 
 
 
 

 
SESSÕES ITINERANTES 

 
- Escola Marechal Deodoro da  Fonseca – Zona dos Pachecos -Dia 29/03/2010 
- Salão  Paroquial da Capela Nossa Senhora Aparecida – Serra do Herval. Dia 03/05/2010. 
 

 
 
 
 
 
 

44 ORDINÁRIAS 
0 EXTRAORDINÁRIAS 
01 ESPECIAIS 
02 SOLENES 

 

TOTAL: 47 SESSÕES 
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AUDIÊNCIAS PÚBLICAS 

 
Nº 001/10 – avaliação do cumprimento das metas fiscais e do resultado nominal e primário do 
3° Quadrimestre 2009. Dia 22/02/10. 
N° 002/10 – avaliação do cumprimento das metas fiscais e do resultado nominal e primário do 
1° Quadrimestre 2010. Dia 24/05/10 
N° 003/10 – avaliação do cumprimento das metas fiscais e do resultado nominal e primário do 
2° Quadrimestre 2010. Dia 27/09/10. 
N° 004/10 - apreciação dos seguintes projetos oriundo do Executivo Municipal: PROJETO DE 
LEI Nº 029/10, que dispõe sobre a Lei de Diretrizes Orçamentárias para o período de 2011, e o 
PROJETO DE LEI Nº 030/10, que estima a receita e fixa a despesa para o exercício de 2011. 
Dia 13/12/10. 
 
 
 

 
OFÍCIOS 

055 Ofícios ao Prefeito - 044 Ofícios Legislativos 
 - 002 Ofícios Patrimônio   

- 093 Ofícios a Terceiros – 010 Ofícios Plenário – 003 Ofícios Circular 
 

 

 
PORTARIAS 

 
 
N º 001/10 - Exonera o Assessor Jurídico ALEXSANDRO BARBOSA PACHECO. Dia 04/01/10. 
N° 002/10 - Nomeia para o cargo de Assessor Jurídico PEDRO ABEL ALVES DA ROSA. Dia 
05/01/10. 
N° 003/10 - Autoriza a concessão de horário especial ao servidor estudante Cesar Carvalho 
Ambrosio, sem prejuízo do exercício do cargo, na forma do art. 77 do Regime Jurídico dos 
Servidores Municipais de Barão do Triunfo (Estágio Letras). Dia 28/05/10. 
N° 004/10 - Nomeia para estágio probatório, BIANCA STRACIONI GELISNKI, aprovado em 
concurso público nº 01/10, para exercer o cargo de AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS. Dia 
01/12/10. 
N° 005/10 - Nomeia a Comissão de avaliação de estágio probatório de BIANCA STRACIONI 
GESLINSKI, aprovado em Concurso Público nº 001/10, para exercer o cargo de Auxiliar de 
Serviços Gerais. Dia 01/12/10. 
 

 
CONTRATOS 

 
Nº 001/10 – Conectsul Comércio e Serviços Ltda. Internet banda larga via rádio.Dia 01/01/10 
com término em 31/12/10. 
N° 002/10 – DELTA SOLUÇÕES EM INFORMÁTICA LTDA – programa de geração da folha de 
pagamento – firmado em 01/01/10 com término em 31/12/10. 
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N° 003/10 -  NILVIO DA SILVA RODRIGUES – publicações das matérias oficiais da Câmara – 
firmado em 01/04/10, rescindido dia 06/05/10 
N° 004/10 – ALCIR SEMENSATTO - aquisição de material de expediente – firmado em 
01/04/10  
N° 005/10 -  TEREZINHA FRANCESCHI GARCIA ME – aquisição de material de expediente – 
firmado em 01/04/10. 
N° 006/10 – RICARDO FRIDOLINO DRECHSLER – aquisição de material de expediente – 
firmado em 01/04/10. 
N° 007/10 – AUTO SÃO JERÔNIMO LTDA  - aquisição de veículo – firmado em 10/05/10. 
N° 008/10 – SANDRO LAERTE SILVA DA SILVA - publicações das matérias oficiais da 
Câmara – firmado em 10/05/10, rescindido dia 31/08/10. 
N° 009/10 -  MARIA CRISTINA DOS SANTOS ABREU – auxiliar de serviços gerais – firmado 
em 24/05/10, rescindido dia 10/08/10. 
N° 010/10 – INSTITUTO GAÚCHO DE RECURSO HUMANOS LTDA – realização de concurso 
público para Auxiliar de Serviços Gerais – firmado em 17/07/10. 

 

TERMO ADITIVO Nº 002  AO CONTRATO Nº 011/2009 com MARAL SERVIÇOS DE 
CONSTRUÇÕES LIMPEZA E SERRALHERIA LTDA: acréscimo de valores. DATA 08/01/2010 

TERMO ADITIVO ao  CONTRATO nº 02/2010 com DELTA SOLUÇÕES EM INFORMÁTICA, 
ajuste de valores. DATA 15/01/2010 

TERMO ADITIVO Nº 001  AO CONTRATO Nº 008 2009 com DESINFECSUL LIMPADORA E 
CONSERVADORA DE PRÉDIOS LTDA: prorroga o  prazo de 05/04/2010 até 05/05/2010. 
DATA 05/04/2010 

 
 

 
 

LICITAÇÕES 
 

Nº 001/10 – Aquisição de Material de Expediente. Carta Convite n° 001/10. Data 12/03/10. 
N° 002/10 – Aquisição de Veículo. Carta Convite n° 002/10. Data 28/04/10.  
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PARTICIPAÇÕES EM REUNIÕES, CURSOS E 
SEMINÁRIOS 

 
VEREADOR OBJETIVO: IDA DIA 

IVAN IGAM- informação informativo para Câmara 7/jan 

JORGE posse Promotora Just. SJ 9/fev 

JORGE Lançamento Expoagro Camaquã 11/fev 

ALVARO escritório Dep.Marco Maia fazer reivindicações 8/fev 

OSMAR Sec.Turismo do Estado POA solicitar verbas 10/fev 

JORGE adquirir bebedouro POA 3/mar 

JORGE Expoagro Rio Pardo - reunião Comissão Agric. 5/mar 

ILO Expoagro Rio Pardo - reunião Comissão Agric. 5/mar 

IVAN Expoagro Rio Pardo - reunião Comissão Agric. 5/mar 

FERNANDO Expoagro Rio Pardo - reunião Comissão Agric. 5/mar 

IVAN Casa Civil BRASILIA -reindicações 16 e 17/3 

ALVARO Casa Civil BRASILIA -reindicações 16 e 17/03 

OSMAR CEEE Camaquã sobre nossa energia 11/mar 

FERNANDO CEEE Camaquã sobre nossa energia 11/mar 

FERNANDO Comissão Assun.Municipais POA 2/mar 

IVAN FUNDERGS POA reivindicar verbas 23/mar 

ALVARO FUNDERGS POA reivindicar verbas 23/mar 

OSMAR Sec.Turismo do Estado reivindicar verba 31/mar 

RENATO Gab.Dep.Adolfo Britto/Sec. da Saúde Estadual  25/mar 

JORGE buscar equip.conserto POA 31/mar 

SOLANGE curso Tesouraria POA 8/abr 

CESAR reunião ACVERC  SJ 16/abr 

IVAN reunião ACVERC SJ 16/abr 

IVAN reunião criação de COMARCA A.RATOS 19/abr 

JORGE reunião ACVERC SJ 16/abr 

JORGE reunião criação de COMARCA A.RATOS 19/abr 

FERNANDO reunião ACVERC SJ 16/abr 

FERNANDO reunião criação de COMARCA A.RATOS 19/abr 

FERNANDO reunião COREDE SJ 14/abr 
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ILO reunião ACVERC SJ 16/abr 

RENATO reunião criação de COMARCA A.RATOS 19/abr 

RENATO reunião COREDE SJ 14/abr 

RENATO reunião ACVERC SJ 16/abr 

IVAN cerimônia Formação Policial CHARQ. 23/abr 

JORGE cerimônia Formação Policial CHARQ. 23/abr 

JORGE Audiência FORO Camaquã 27/abr 

ABILIO eleição ACVERC SJ 7/mai 

ROSA eleição ACVERC SJ 7/mai 

ALVARO eleição ACVERC SJ 7/mai 

RENATO eleição ACVERC SJ 7/mai 

OSMAR eleição ACVERC SJ 7/mai 

ILO eleição ACVERC SJ 7/mai 

IVAN eleição ACVERC SJ 7/mai 

FERNANDO eleição ACVERC SJ 7/mai 

FERNANDO Comissão Assun.Municipais POA 11/mai 

JORGE TCE registrar senha 4/mai 

JORGE eleição ACVERC SJ 7/mai 

JORGE Comissão Assun.Municipais POA 11/mai 

RENATO XIII Marcha BRASILIA 18,19,20/5 

JORGE XIII Marcha BRASILIA 18,19,20/5 

JORGE IGAM sobre gastos Legislativo 12/mai 

JORGE posse Comandate BM Charqueadas 21/mai 

JORGE cerimônia assinatura PRADEM 26/mai 

JORGE reunião COREDE Charqueadas 27/mai 

JORGE Mobilização  BRASILIA 8 e 9/6 

JORGE reunião ACVERC SJ 2/jun 

JORGE reunião ACVERC SJ 7/jun 

FERNANDO reunião COREDE Charqueadas 27/mai 

ALVARO reunião CEEE Camaquã -nossa energia 10/jun 

JORGE reuniãoCom.Assuntos Municipais POA 22/jun 

JORGE posse Diretoria ACVERC SJ 26/jun 

IVAN posse Diretoria ACVERC SJ 26/jun 

ALVARO posse Diretoria ACVERC SJ 26/jun 

FERNANDO posse Diretoria ACVERC SJ 26/jun 

OSMAR posse Diretoria ACVERC SJ 26/jun 
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OSMAR reunião CEEE Camaquã -nossa energia 24/jun 

OSMAR reunião CEEE Camaquã -nossa energia 30/jun 

SOLANGE  Audiência Camaquã 13/jul 

SOLANGE Igam sobre limite de gastos - POA 20/jul 

JORGE  12° Sefaz Debate – AFOCEFFE 14/jul 

ÁLVARO 12° Sefaz Debate – AFOCEFFE 14/jul 

JORGE  Reunião Empresa Vivo/SA - POA 03/ago 

JORGE Entrega “Carta do Rio Grande do Sul” – POA 15 a 17/set 

JORGE 1° Seminário do Legislativo da Região Carbonífera - Guaíba 08/dez 

FERNANDO  1° Seminário do Legislativo da Região Carbonífera – Guaíba 08/dez 

IVAN 1° Seminário do Legislativo da Região Carbonífera – Guaíba 08/dez 

RENATO 1° Seminário do Legislativo da Região Carbonífera - Guaíba 08/dez 

JORGE Seminário Regional de Gestão Pública – TCE - POA 09/dez 

SOLANGE Seminário Regional de Gestão Pública – TCE – POA 09/dez 

CESAR Seminário Regional de Gestão Pública – TCE - POA 09/dez 

JORGE Reunião e Confraternização ACVERC – Minas do Leão 16/dez 

JORGE Eleição Nova Diretoria ACVERC - Arroio dos Ratos 29/dez 
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PROJETOS DO 
LEGISLATIVO 

 

 
 
 
 
 
 
 

PROJETOS DE LEI  
PROJETO DE LEI LEGISLATIVO N° 073/10 – Cria na Estrutura de cargos de provimento 
efetivo no Legislativo Municipal os cargos que indica, fixa a devida renumeração e atribuições 
(Auxiliar de Serviços Gerais). APROVADO 26/04/10. 
PROJETO DE LEI LEGISLATIVO N° 074/10 – Institui o Projeto Epopéia Farroupilha e dá 
outras providências. APROVADO 17/05/10. VETADO PELO PREFEITO 04/06/10. MANTIDO 
O VETO 28/06/10. 
PROJETO DE LEI LEGISLATIVO N° 075/10 – Autoriza o Poder Legislativo Municipal proceder 
à contratação de pessoal por prazo determinado para atender necessidade de excepcional 
interesse público e dá outras providências (Auxiliar de Serviços Gerais). APROVADO 10/05/10.  
PROJETO DE LEI LEGISLATIVO N° 076/10 – Estabelece o índice para a revisão geral anual 
nos subsídios do Prefeito, Vice-Prefeito, Presidente da Câmara e Vereadores e dos Secretários 
Municipais, bem como dos Servidores Públicos do Legislativo Municipal. APROVADO 
17/05/10. 
PROJETO DE LEI LEGISLATIVO N° 077/10 – Cria na estrutura de cargos de provimento 
efetivo no Legislativo Municipal o cargo que indica, fixa a devida remuneração e atribuições 
(Motorista). REJEITADO 21/06/10. 
PROJETO DE LEI LEGISLATIVO N° 078/10 – Institui o “Sistema de Compensação de Horas” 
no Poder Legislativo Municipal e dá outras providências. APROVADO 28/06/10. 
 

RESOLUÇÕES 
 

RESOLUÇÃO Nº 001/10 – Altera o horário das sessões ordinárias da Câmara Municipal e dá 
outras providências (para às 18:00 horas). Data 17/02/10. 

RESOLUÇÃO N° 002/10 – Institui o Projeto “Stand Itinerante” da Câmara Municipal e dá 
outras providências. APROVADO 26/04/10. 
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RESOLUÇÃO N° 003/10 – Regulamenta o uso do veículo oficial da Câmara Municipal de 
Barão do Triunfo, autoriza sua condução, e dá outras providências. REJEITADO 12/07/10. 

RESOLUÇÃO N° 004/10 – Estabelece normas de contenção de despesas do Poder Legislativo 
do Município de Barão do Triunfo e dá outras providências. Data 03/08/10. 

RESOLUÇÃO N° 005/10 – Altera dispositivo do Regimento Interno que indica e dá outras 
providências. APROVADO 27/09/10. 

 
DECRETOS 

 
DECRETO LEGISLATIVO Nº 032/10 -  Altera horário de expediente por ocasião especial e dá outras 
providências. Data 14/06/10. 
DECRETO LEGISLATIVO N° 033/10 -  Decreta ponto facultativo a data que indica e dá outras 
providências. Data 02/09/10. 
DECRETO LEGISLATIVO N° 034/10 - Decreta ponto facultativo a data que indica e dá outras 
providências. Data 04/10/10. 
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PROJETOS 
DO 

EXECUTIVO 

 
PREFEITO MUNICIPAL ODONE KLOPPEMBURG 

 
PROJETO DE LEI Nº 001/10 – autoriza o Poder Executivo Municipal a realiza despesa (R$ 1.500,00 
Evento Festa da Uva) a que indica e dá outras providências. APROVADO 08/02/10. 
PROJETO DE LEI N° 002/10 - institui o sistema de sobreaviso no serviço público municipal e dá outras 
providências. Sendo aprovado por unanimidade com a MENSAGEM RETIFICATIVA e a seguinte 
EMENDA N° 001/10 DE TODOS OS VEREADORES A REFERIDA MENSAGEM: Altera a redação do 
Art. 1º da Mensagem, que passa a vigorar com a seguinte redação: Art. 1º Altera a redação do Art. 2º, 
bem como altera o texto do seu § 1º, que passa a ser “Parágrafo único” e exclui o seu § 2º, da seguinte 
forma: Art. 2º O regime de sobreaviso, instituído por esta Lei, terá aplicação unicamente em serviços 
emergenciais de atendimento na área da saúde pelos Servidores que forem convocados. Parágrafo 
único. O regime de sobreaviso não poderá exceder a 15 (quinze) dias por mês e será estabelecido 
previamente, para cada servidor convocado, através de ato próprio da Administração. APROVADO 
15/03/10. 
PROJETO DE LEI N° 003/10 - institui horário especial de trabalho, cria gratificação por atividade de 
natureza especial para Motorista do Transporte Escolar e dá outras providências. Com MENSAGEM 
RETIFICATIVA (aprovados mensagem e projeto por unanimidade). APROVADO 15/03/10. 

PROJETO DE LEI N° 004/10 -  autoriza o Poder Executivo Municipal a celebrar convênio de cooperação 
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técnica e financeira com 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. APROVADO 22/03/10. 

PROJETO DE LEI N° 005/10 - autoriza o Poder Executivo Municipal a realizar despesa que indica e dá 
outras providências. (Rodeio Estadual – até o limite de R$ 2.000,00), com a seguinte EMENDA N° 
001/10 de autoria da Comissão de Orçamento, Finanças e Infraestrutura Urbana e Rural e a 
Comissão de Constituição, Justiça e Bem Estar Social, que também obteve aprovação unâmime: 
Acrescenta Parágrafo único ao Art.1º, com a seguinte redação: Parágrafo único. Os pagamentos das 
despesas de que trata o “caput” deste artigo serão efetuados diretamente pela Tesouraria do Município 
ao fornecedor. APROVADO 12/04/10. 

PROJETO DE LEI N° 006/10 - autoriza a incluir ação no Plano Plurianual-PPA 2010 a 2013, e na Lei de 
Diretrizes Orçamentárias- LDO para 2010, e ainda autoriza a realizar a despesa que indica e dá outras 
providências. (até o limite de R$ 1.500,00 manutenção do Ginásio de Esportes) APROVADO 21/06/10. 

PROJETO DE LEI N° 007/10 - altera o anexo I da Lei Municipal 035/2005 e dá outras providências 
(Campeonato de Canastra). COM MENSAGEM RETIFICATIVA. APROVADO 29/03/10. 

PROJETO DE LEI N° 008/10 – autoriza o Executivo Municipal a realizar despesa que indica e dá outras 
providências (R$ 1.000,00 Campeonato de Bocha). APROVADO com 6 votos A FAVOR: Vereador 
Osmar, Vereador Renato, Vereador Álvaro, Vereador Fernando, Vereador Abílio e Vereadora Rosa e 2 
votos CONTRÁRIOS: Vereador Ivan e Vereador Ilo.  APROVADO 19/04/10. 

PROJETO DE LEI N° 009/10 - autoriza o Poder Executivo Municipal a realizar despesa que indica e dá 
outras providências. (Campeonato Regional de Futebol Sete – até o limite de R$ 3.000,00), com a 
seguinte EMENDA N° 001/10 de autoria da Comissão de Orçamento, Finanças e Infraestrutura 
Urbana e Rural e a Comissão de Constituição, Justiça e Bem Estar Social, que também obteve 
aprovação unânime: Acrescenta Parágrafo único ao Art.1º, com a seguinte redação: Parágrafo único. Os 
pagamentos das despesas de que trata o “caput” deste artigo serão efetuados diretamente pela 
Tesouraria do Município ao fornecedor. Os demais dispositivos do projeto permanecem inalterados. 
APROVADO 12/04/10. 

PROJETO DE LEI N° 010/10 - altera o Anexo I da Lei 035/2005 e dá outras providências (Data do 

Rodeio Estadual). APROVADO 12/04/10. 

PROJETO DE LEI N° 011/10 - autoriza o Executivo Municipal a celebrar convênios, contratos, acordos e 
quaisquer termos com o Estado do Rio Grande do Sul, através de suas Secretarias e autarquias, com 
seguinte EMENDA N° 001/10 de autoria da Comissão de Orçamento, Finanças e Infraestrutura 
Urbana e Rural e a Comissão de Constituição, Justiça e Bem Estar Social, que também obteve 
aprovação unâmime: ALTERA A EMENTA,QUE PASSA A VIGORAR COM A SEGUINTE REDAÇÃO: 
Autoriza o Executivo Municipal celebrar Convênios com o Estado do Rio Grande do Sul, diretamente ou 
através de suas Secretarias e Autarquias  e dá outras providências. ALTERA O TEOR DO ART.1º, QUE 
PASSA A VIGORAR COM A SEGUINTE REDAÇÃO: Art. 1º Fica o Poder Executivo autorizado a 
celebrar Convênios com o Estado do Rio Grande do Sul, diretamente ou através de suas Secretarias e 
Autarquias, para: ALTERA O TEOR DO ART.2º, QUE PASSA A VIGORAR COM A SEGUINTE 
REDAÇÃO: Art. 2º Deverá o Poder Executivo, no prazo de trinta (30) dias da celebração de qualquer dos 
atos mencionados no artigo anterior, enviar ao Poder Legislativo a respectiva cópia. Os demais 
dispositivos do projeto permanecem inalterados. APROVADO 26/04/10. 

PROJETO DE LEI N° 012/10 - autoriza ao Município de Barão do Triunfo a celebrar convênio com 
agrédio Tribunal Eleitoral do Estado do Rio Grande do Sul, e dá outras providências. APROVADO 
26/04/10. 
PROJETO DE LEI N° 013/10 - estabelece o índice de reajuste para a Revisão Geral Anual a todos os 
Servidores Públicos do Município de Barão do Triunfo, e dá outras providências (5,48%). APROVADO 
17/05/10. 
PROJETO DE LEI N° 014/10 - autoriza o Poder Executivo Municipal a realizar a despesa que indica e dá 
outras providências (Festa Agricultor - até R$ 31.500,00). APROVADO 31/05/10. 
PROJETO DE LEI N° 015/10 - autoriza o Poder Executivo Municipal a firmar Convênio com o Estado do 
Rio Grande do Sul com interveniência da Secretaria de Educação do Estado do Rio Grande do Sul e o 
Município de Barão do Triunfo (PRADEM). APROVADO 07/06/10. 
PROJETO DE LEI N° 016/10 - autoriza a proceder à contratação de pessoal por prazo determinado para 
atender necessidade de excepcional interesse público e dá outras providências (Motorista). APROVADO 
12/07/10. 
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PROJETO DE LEI N° 017/10 -  institui Comissão Permanente de Sindicância e Processo Administrativo 
Disciplinar e Especial e atribui gratificação aos membros. Com MENSAGEM RETIFICATIVA. 
APROVADO 30/08/10. 
PROJETO DE LEI N° 018/10 – altera o Artigo 4° § 3° da Lei Municipal n° 008/2001, alterando o valor do 
Jeton para os membros do Controle Interno do Município. Com MENSAGEM RETIFICATIVA. 
RETIRADO 30/08/10. 
PROJETO DE LEI N° 019/10 - autoriza a abertura de Crédito Especial – Excesso de Arrecadação no 
Orçamento programa de 2010 do tipo alteração Especial. Com MENSAGEM SUBSTITUTIVA.  
APROVADO 09/08/10. 
PROJETO DE LEI N° 020/10 - define as atividades insalubres para efeitos de percepção do adicional 
correspondente e dá outras providências. APROVADO 16/08/10. 
PROJETO DE LEI 021/10 - abre Crédito Suplementar – Excesso de Arrecadação no Orçamento 
programa de 2010 do tipo alteração Suplementar. APROVADO 30/08/10. 
PROJETO DE LEI N° 022/10 - autoriza o Poder Executivo a contribuir mensalmente com a Entidade 
Nacional de Representação dos Municípios do Estado do Rio Grande do Sul e dá outras providências 
(R$ 315,00 mensal). APROVADO 04/10/10. 
PROJETO DE LEI N° 023/10 - estabelece normas para a realização de serviços a agricultores, em sua 
atividade primária, com equipamentos Agrícolas e Rodoviários de uso ou de propriedade do Município, 
fixa tarifas e vencimentos, e dá outras providências. REJEITADO com 4 votos A FAVOR: Vereador 
Osmar, Vereador Renato, Vereador Álvaro, Vereador Fernando e 5 votos CONTRÁRIOS: Vereador Ivan, 
Vereador Ilo,Vereador Abílio, Vereador Jorge e Vereadora Rosa. REJEITADO 18/10/10. 
PROJETO DE LEI N° 024/10 - autoriza o Poder Executivo Municipal a realizar a despesa que indica e dá 
outras providências. (verba para Semana Farroupilha R$ 1.000,00), com EMENDA N° 001/10 de autoria 
da  Comissão de Orçamento, Finanças e Infraestrutura Urbana e Rural e a  Comissão de 
Constituição, Justiça e Bem Estar Social, que também obteve aprovação unâmime: Art. 1º - Fica o 
Executivo Municipal autorizado a pagar, diretamente às entidades ou empresas fornecedoras de bens ou 
serviços, até o limite de R$ 1.000,00, para despesas com o evento “Semana Farroupilha”, que faz parte 
do calendário de eventos do Município, evento esse que se realizará no mês de setembro do corrente 
ano. Os demais dispositivos do projeto permanecem inalterados. APROVADO 13/09/10. 
PROJETO DE LEI N° 025/10 - 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 (Professor), com MENSAGEM RETIFICATIVA. APROVADO 27/09/10. 
PROJETO DE LEI N° 026/10 - autoriza o Poder Executivo a proceder à contratação de pessoal por 
prazo determinado para atender necessidade de excepcional interesse público e dá outras providências 
(Motorista). APROVADO 13/10/10. 
PROJETO DE LEI N° 027/10 - Cria os Cargos do Município de Barão do Triunfo e dá outras 
providências. (04 Agentes comunitários de saúde, 01 Auxiliar de consultório dentário ESF, 01 Enfermeiro 
ESF, 01 Farmacêutico 20 horas, 01 Fonoaudiólogo 20 horas, 01 Médico Pediatra 20 horas, 01 Médico 
Psiquiatra 20 horas Médico Psiquiatra 20 horas, 01 Médico especialista em saúde da família 40 horas, 
01 Monitor de Telecentro, 01 Operador máquinas). Com a  EMENDA N° 001/2010 de autoria da 
Bancada do PMDB. APROVADO 20/12/10. 
PROJETO DE LEI N° 028/10 - institui o Fundo de Aposentadoria e Pensão do Servidor - FAPS, 
revogando as Leis n° 044/2001, 092/2006 e dá outras providências. Com MENSAGEM RETIFICATIVA e  
EMENDA 001/10  de autoria da Comissão de Constituição e Justiça e Bem Estar Social. 
APROVADO 22/11/10. 
PROJETO DE LEI N° 029/10 – Dispõe sobre as diretrizes da lei orçamentária de 2011 (LDO). 
APROVADO 20/12/10. 
PROJETO DE LEI N° 030/10 – Estima a Receita e fixa a Despesa do Município de Barão do  Triunfo 
para o Exercício de 2011. APROVADO 20/12/10. 
PROJETO DE LEI N° 031/10 –  Abre Crédito Especial – Anulação de Dotação no Orçamento programa 
de 2010 do tipo alteração especial. APROVADO 20/12/10. 
PROJETO DE LEI N° 032/10 –  Altera o art. 4° da Lei Municipal n° 248/2009 e dá outras providências 
(alteração do Conselho Meio Ambiente). APROVADO 20/12/10. 
PROJETO DE LEI N° 033/10 –  Concede abono aos profissionais do magistério em efetivo exercício na 
educação infantil e no ensino fundamental com recursos do FUNDEB. APROVADO 20/12/10.  
PROJETO DE LEI N° 034/10 –  Autoriza o Poder Executivo a firmar convênio com o Sindicato dos 
Trabalhadores Rurais de Barão do Triunfo, e dá outras providências (Transporte de Pacientes para 
realizar hemodiálise R$ 750,00). APROVADO 20/12/10. 
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PROJETO DE LEI N° 035/10 – Autoriza o Poder Executivo Municipal a firmar convênio com o COREDE 
– Centro Sul e dá outras providências (até - R$ 350,00). APROVADO 20/12/10. 
PROJETO DE LEI N° 036/10 – Autoriza o Poder Executivo Municipal a firmar convênio com o 
CONSEPRO, para custear as despesas com aluguel de prédios para instalação da Polícia Civil, GPM e 
Conselho Tutelar do Município, como também concede auxílio moradia, e dá outras providências (até 
R$1.100,00 mensais e 5 moradias). APROVADO 20/12/10. 
PROJETO DE LEI N° 037/10 – Altera o formato do processo de escolha dos Conselheiros Tutelares, e 
dá outras providências. APROVADO 20/12/10. 
PROJETO DE LEI N° 038/10 – Altera o Anexo I da Lei Municipal 035/2005 e dá outras providências. 
(acrescenta “Festival de Lutas Marciais e Boxe Olímpico). APROVADO 20/12/10. 
PROJETO DE LEI N° 039/10 – Autoriza o Poder Executivo Municipal a realizar despesa a que indica e 
dá outras providências (Festa da Uva até - R$ 2.000,00). APROVADO 20/12/10. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

37 APROVADOS 
01 REJEITADO 
01 RETIRADO 
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VEREADOR  

ABÍLIO 

 
 

PEDIDO DE PROVIDÊNCIA N° 022/10 DO VEREADOR ABÍLIO -  no sentido de que seja providenciada 
a colocação de alguns canos no bueiro da estrada que faz a travessia dos cantilhos até a estrada do 
Gramal, abertura da curva e colocando aterro nesse local, com urgência. APROVADO 22/02/10. 
PEDIDO DE PROVIDÊNCIA N° 023/10 DO VEREADOR ABÍLIO - no sentido de que seja providenciada 
uma guarita de parada de ônibus perto da Escola Marechal, Zona dos Pachecos na entrada para estrada 
do Gramal. APROVADO 22/02/10. 
PEDIDO DE PROVIDÊNCIA N° 024/10 DO VEREADOR ABÍLIO - no sentido de que seja providenciada 
a construção de uma guarita de parada de ônibus na Entrada da Estrada dos Cantilhos próximo ao 
armazém do Darlan, Zona dos Pachecos. APROVADO 22/02/10. 
PEDIDO DE PROVIDÊNCIA N° 066/10 DO VEREADOR ABILÍO -  no sentido de que seja providenciado 
patrolamento na entrada das residências de Adão da Vó, Joaquim e Olimar, subindo o Cerro dos 
Bonilhas até a residência de Zé do Cerro, com a reforma de uma ponte na resindência de Adão da Vó, 
construção de uma ponte na propriedade de Ilo Bonilha, e construção de três bueiros, um próximo a 
casa de Olimar, outro próximo a casa de Joaquim e o outro no Cerro. APROVADO 15/03/10. 
PEDIDO DE PROVIDÊNCIA N° 083/10 DO VEREADOR ABÍLIO - no sentido que seja providenciada a 
construção de uma quadra de esportes, de cimento, na Escola Marechal  Deodoro da Fonseca. 
APROVADO 29/03/10 
PEDIDO DE PROVIDÊNCIA N° 086/10 DO VEREADOR ABÍLIO - no sentido que seja providenciado 
patrolamento com entrada das residências de José Felício Nunes, passando por Carlinhos, até Felipe 
Roque, na Zona dos Pachecos. APROVADO 29/03/10. 
REQUERIMENTO N° 007/10 DO VEREADOR ABÍLIO – no sentido que entre em contato com a CEEE 
para que seja estudada a possibilidade de fazer um projeto para colocação de transformador nas 
proximidades da Escola Marechal Deodoro da Fonseca e da Igreja Santa Terezinha, para melhorar a 
iluminação. Justificativa: O transformador que fornece energia para a referida região está 
sobrecarregado, tendo mais de 15 consumidores. APROVADO 29/03/10. 
PEDIDO DE PROVIDÊNCIA N° 096/10 DO VEREADOR  ABÍLIO - no sentido que seja providenciado 
patrolamento das entradas de residência de Amadelino, João Luís e Ilo Sanguiné, na Zona dos 
Pachecos. APROVADO 05/04/10. 
PEDIDO DE PROVIDÊNCIA N° 116/10 DO VEREADOR ABÍLIO - no sentido que seja providenciado 
desentupimento do bueiro que se localiza próximo à casa do Sr. Pedro Silva na Zona dos Pachecos. 
APROVADO 26/04/10. 
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PEDIDO DE PROVIDÊNCIA N° 117/10 DO VEREADOR ABÍLIO - no sentido que seja providenciado 
patrolamento na entrada das residências de Luís Conceição, Idemar, Selomar e Jorge na entrada do 
Gramal, Zona dos Pachecos. APROVADO 26/04/10. 
PEDIDO DE PROVIDÊNCIA N° 144/10 DO VEREADOR ABÍLIO - que sejam providenciados 
patrolamento e encascalhamento na localidade da Zona dos Pachecos, nos lugares necessários, na 
estrada entrando próximo à antiga residência da Senhora Carlita, passando pela residência do Senhor 
Airton Azambuja, Pacheco, Sibide até a Estrada do Gramal. APROVADO 05/07/10. 
 
 
 
 

10 PEDIDOS DE PROVIDÊNCIA 
1 REQUERIMENTO 
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VEREADOR  

ÁLVARO 

 
 
PEDIDO DE PROVIDÊNCIA N° 017/10 DO VEREADOR ÁLVARO - no sentido de que seja 
providenciado abertura de uma nova estrada para Valdir Prado da Silva, mais ou menos a uns 100 
metros da Estrada Principal até a sua residência, dentro de sua propriedade, divisa com a Igreja 
Quadrangular, perto de Donires Teixeira, fazendo o patrolamento da Estrada Antiga, passando na casa 
de Lourdes Alves, até o final de suas lavouras, em que são plantado cento e cinquenta mil pés de fumo, 
transportado pela mesma. APROVADO 17/02/10. 
PEDIDO DE PROVIDÊNCIA N° 018/10 DO VEREADOR ÁLVARO - no sentido de que seja 
providenciado patrolamento da estrada da Cachoeira do Solka, junto com a entrada das casas dos 
moradores, alargar a Estrada Principal e o bueiro, fazer o aterro do mesmo, perto da casa de Adelar 
Nogueira, também baixar a lombada na chegada da cachoeira, aproveitando a terra para o aterro. 
APROVADO 17/02/10. 
PEDIDO DE PROVIDÊNCIA N° 019/10 DO VEREADOR ÁLVARO - no sentido de que seja 
providenciado patrolamento da estrada que sai da Figueirinha à esquerda, até a casa do Sr. Lucas, que 
se encontra sem acesso. APROVADO 17/02/10. 
PEDIDO DE PROVIDÊNCIA N° 030/10 DO VEREADOR ÁLVARO – no sentido que seja providenciado 
abertura das entradas de residências, que inicia em frente o Armazém do Darlan, passando nos 
Cantilhos até a Estrada do Gramal. Justificativa: Visitei no domingo do dia 21 de fevereiro alguns 
moradores: José Nunes de Oliveira, Arcindino (Cindoca), Josi, Fera, Vori e José. Encontrei nessa 
localidade as estradas em péssimas condições. APROVADO 22/02/10. 
PEDIDO DE PROVIDÊNCIA N° 037/10 DO VEREADOR ÁLVARO – no sentido que seja providenciado 
plainado em frente à casa de Nardo esposo de Marlene, onde em breve será instalado um bar, na 
localidade de Figueirinha. APROVADO 22/02/10. 
PEDIDO DE PROVIDÊNCIA N° 038/10 DO VEREADOR ÁLVARO – no sentido que seja providenciado 
patrolamento na entrada da Figueirinha à esquerda, passando em frente à casa de João Coranga saindo 
na Figueirinha, com patrolamento das entradas das residências ali existentes. APROVADO 22/02/10. 
PEDIDO DE PROVIDÊNCIA N° 043/10 DO VEREADOR ÁLVARO - no sentido de que seja 
providenciado patrolamento e encascalhamento nos lugares necessários, saindo da Boca do Campo, na 
pista de rodeio do Armim até a Produção e juntamente esse trecho, entrando no bar de Alexandre, 
passando no antigo campo do Áulio, saindo no Carrapicho na mesma estrada. APROVADO 01/03/10. 
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PEDIDO DE PROVIDÊNCIA N° 044/10 DO VEREADOR ÁLVARO - Retirado pelo autor 01/03/10. 
PEDIDO DE PROVIDÊNCIA N° 056/10 DO VEREADOR ÁLVARO - no sentido de que seja 
providenciado patrolamento e alargamento da Estrada dos Correias até Iroildo Azambuja, com 
encascalhamento nos lugares necessários. Justificativa: Nesse local o ônibus escolar não entra, não 
tem como ir. A pedido de Iroildo. APROVADO 08/03/10. 
PEDIDO DE PROVIDÊNCIA N° 059/10 DO VEREADOR ÁLVARO -  no sentido de que seja 
providenciado patrolamento e encascalahamento saindo da estrada do Passo Grande até a casa de 
Olavo, Genebaldo, Noé, João, Estevão, principalmente a entrada da casa de Duca e entrada acima da 
tia Maria. APROVADO 08/03/10. 
PEDIDO DE PROVIDÊNCIA N° 091/10 DO VEREADOR ÁLVARO - no sentido que seja providenciado o 
rebaixamento e plainamento  do campo de futebol 11 do Esporte Clube Canarinho, onde o proprietário 
pagou uma máquina particular para fazer o serviço e ficou faltando fazer uma parte do trabalho. A 
PEDIDO DE ACELINO SILVA DA SILVA, Serra do Herval, próximo ao Cerro dos Cabritos. APROVADO 
05/04/10. 
PEDIDO DE PROVIDÊNCIA N° 099/10 DO VEREADOR ÁLVARO - no sentido que seja providenciado 
encascalhamento na estrada que vai para a residência do Sr. Orlando Menezes Cesar, próximo ao 
cemitério da entrada da mesma, pois tem um bueiro e uma subida forte, dos dois lados antes e depois e 
é muito cerenta. A pedido de Cristiano Cesar. APROVADO 05/04/10. 
PEDIDO DE INFORMAÇÃO N° 008/10 DO VEREADOR ÁLVARO - no sentido que informe a esta Casa 
Legislativa qual empresa venceu a licitação para realizar a obra de aumento da Escola Egídio Vieira da 
Silva; quem fiscalizou a obra; qual arquiteto fez a aprovação da obra e qual o valor total da obra. A 
PEDIDO DA NOVA DIRETORIA DA ESCOLA EGÍDIO VIEIRA DA SILVA. APROVADO 03/05/10. 
PEDIDO DE PROVIDÊNCIA N° 126/10 DO VEREADOR ÁLVARO -  no sentido que seja providenciada 
a colocação dos canos necessários, na estrada que vai para Água Fria, em frente à casa da falecida 
Santilicia. A pedido de Jorge Luis Rodrigues. Justificativa: Foi comprada uma propriedade e será 
preciso desbarrancar para poder entrar na mesma, e não tendo os respectivos canos a água 
conseqüentemente passará na estrada. APROVADO 24/05/10. 
PEDIDO DE PROVIDÊNCIA N° 156/10 DO VEREADOR ÁLVARO – no sentido que seja providenciada 
a troca do dreno de taquara por um jogo de cano localizado aproximadamente 50 metros da entrada da 
casa de João Luiz Mioli Marcuci, na estrada da Água Fria. Justificativa: Está muito difícil transitar 
ônibus colegiais e veículos em geral no referido local. A pedido do jovem Jovani Gimenes Marcuci. 
APROVADO 16/08/10. 
PEDIDO DE PROVIDÊNCIA N° 157/10 DO VEREADOR ÁLVARO – no sentido que seja providenciada 
a retirada de barranca localizada em frente ao mercado de Natal, Linha Francisca,  para que se possa 
fazer um estacionamento, e que seja colocada a terra retirada na mesma propriedade, logo abaixo, para 
fazer uma cancha de cepo 48. Pede também, que sejam colocados canos em frente à entrada do 
mercado antes citado, os quais estão comprados há mais de dois meses e que estão no local a espera 
de colocação.  A PEDIDO DA SENHORA GENECI ALMEIDA PAGINI. Justificativa: A proprietária e os 
clientes estão enfrentando inúmeras dificuldades de tráfego no referido local devido à barranca 
mencionada,a qual, prejudica as manobras. Acrescenta ainda que, neste local, a terra é vermelha, 
ficando o local em condições precárias em dias chuvosos, que são constantes no Município. A 
proprietária deseja colocar brita no local, sendo que a mesma só pode ser colocada se retirada a 
barranca. APROVADO 21/09/10. 
PEDIDO DE PROVIDÊNCIA N° 171/10 DO VEREADOR ÁLVARO – no sentido que seja providenciado 
com urgência, plainado para construção de uma estufa de secar fumo e 50 metros de estrada na entrada 
de um mato de acácia localizado na Zona dos Menezes, perto do Bar de Revelino. A PEDIDO DE 
GIORDANO MARQUES MENEZES. Justificativa: Já está quase na época de colheita e sem o referido 
plainado a construção da estufa de secar fumo torna-se inviável. O requerente, Giordano, afirmou já ter 
falado com o Secretário de Obras. Acrescentou ainda que as máquinas fizeram serviços para seus 
vizinhos e o serviço dele ficou para trás. APROVADO 17/11/10. 
PEDIDO DE PROVIDÊNCIA N° 174/10 DO VEREADOR ÁLVARO – que seja providenciado aterro no 
lado de baixo da entrada da residência de Cleonice e Eduardo, na Rua Luiz Gonzaga Dalbem. 
APROVADO 22/11/10. 
PEDIDO DE PROVIDÊNCIA N° 175/10 DO VEREADOR ÁLVARO – no sentido que seja providenciado 
patrolamento da estrada que vai até a Cachoeira de Armando Solka, saindo da frente da casa de Adão 
Azambuja, na Estrada da Figueirinha. Justificativa: Devido à proximidade da chegada do verão e o calor, 
as pessoas que vêm de Cerro Grande do Sul circulam muito nesse trajeto e devido à condição que se 
encontra atualmente a referida estrada correm risco de sofrer acidentes. APROVADO 22/11/10. 
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PEDIDO DE PROVIDÊNCIA N° 180/10 DO VEREADOR ÁLVARO – no sentido que seja providenciado 
patrolamento da estrada que vai até a rádio Millenium, saindo da Estrada Geral, no Cerro dos Abreus. 
Justificativa: Devido à proximidade da chegada do natal e ano novo, muitas pessoas que vêm visitar 
seus familiares no Município vão ate a rádio para conhecer a emissora, sendo que atualmente a estrada 
se encontra num estado precário com muitos valos. APROVADO 06/12/10. 
PEDIDO DE PROVIDÊNCIA N° 183/10 DO VEREADOR ÁLVARO – no sentido que seja providenciado 
plainado em frente à residência de Rita Nogueira para possibilitar a construção de um prédio para 
compra de fumo e uma casa de moradia no local. A pedido de Sidnei Nogueira.    Justificativa: Devido ao 
aluguel altíssimo que o mesmo está pagando, a família, que tem duas crianças, obriga-se a morar no 
mesmo prédio junto ao fumo, o que é proibido e traz danos à saúde, sobretudo às crianças. APROVADO 
20/12/10. 
PEDIDO DE PROVIDÊNCIA N° 186/10 DO VEREADOR ÁLVARO – no sentido que seja providenciado 
patrolamento da estrada que dá acesso à estrada da residência do Senhor Olestio Mariano, subindo o 
cerro. A pedido de Jair Abreu Gomes. Justificativa: A presente solicitação visa possibilitar a retirada de 
lenha de um mato, visto que a estrada atualmente não dá condições suficientes para que se proceda à 
retirada da lenha. APROVADO 20/12/10. 
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PEDIDO DE PROVIDÊNCIA N° 001/10 DO VEREADOR ILO - no sentido de que seja providenciado 
patrolamento na Estrada do Fumo com reparos dos bueiros necessários, saindo da Estrada da Produção 
até a CERTAJA. APROVADO 08/02/10 
PEDIDO DE PROVIDÊNCIA N° 002/10 DO VEREADOR ILO - no sentido de que seja providenciado 
patrolamento saindo da Estrada da Produção, passando pela residência de Hélio Antunes, Domingo, até 
a ponte da Estrada do Cerro dos Abreus, com reparo de três bueiros. APROVADO 08/02/10. 
PEDIDO DE PROVIDÊNCIA N° 003/10 DO VEREADOR ILO - no sentido de que seja providenciado 
patrolamento e encascalhamento na Linha dos Pizzio, saindo da Estrada da Produção, passando pela 
residência de Ricardo Pizzio, Olavo Guedes, até a sede do Município. APROVADO 08/02/10. 
PEDIDO DE PROVIDÊNCIA N° 039/10 DO VEREADOR ILO - no sentido de que seja providenciado a 
construção de uma lixeira na Estrada da Produção, Varzinha, nas proximidades do armazém de Vilson 
Ventura. APROVADO 01/03/10. 
PEDIDO DE PROVIDÊNCIA N° 040/10 DO VEREADOR ILO - no sentido de que seja providenciado a 
construção de uma guarita de parada de ônibus nas proximidades da casa de Noé Gonçalves, na 
estrada que sai da sede do Município até a Produção. APROVADO 01/03/10. 
PEDIDO DE PROVIDÊNCIA N° 041/10 DO VEREADOR ILO - no sentido de que seja providenciado 
patrolamento e encascalhamento na Estrada dos Marques, com as entradas de residência, saindo de 
Valdemar Marques, passando pela residência de Odélio, Terêncio, até a estrada da Linha Nova. 
APROVADO 01/03/10. 
PEDIDO DE PROVIDÊNCIA N° 067/10 DO VEREADOR ILO - no sentido de que seja providenciado 
encascalhamento na estrada que sai de Valdemar Marques, passando pela Associação João Marques 
de Souza até a residência de Juarez Ocielski. Justificativa: Está na safra do arroz e quando chove a 
estrada não oferecer trânsito para caminhões. APROVADO 15/03/10. 
PEDIDO DE PROVIDÊNCIA N° 068/10 DO VEREADOR ILO - no sentido de que seja providenciado 
patrolamento e encascalhamento com melhoria na estrada que sai da Boca do Campo, passando pela 
residência de Remi Schimidt até a residência de Telmo. APROVADO 15/03/10. 
PEDIDO DE PROVIDÊNCIA N° 080/10 DO VEREADOR ILO - no sentido que seja providenciado na 
Estrada da Produção escascalhamento e entupimento dos valos existentes na entrada da Escola 
Municipal  Dom Pedro II, que é a mesma entrada da Igreja São Miguel. APROVADO 29/03/10. 
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PEDIDO DE PROVIDÊNCIA N° 081/10 DO VEREADOR ILO - no sentido que seja providenciado 
patrolamento e escascalhamento na estrada que sai da Produção à Varzinha, passando pela residência 
Olavo Correia, Cláudio Marques até a residência do falecido Osmar Govoni. APROVADO 29/03/10. 
PEDIDO DE PROVIDÊNCIA N° 082/10 DO VEREADOR ILO - no sentido que seja providenciada a 
construção de um bueiro seco, na Estrada da Produção, Varzinha, que dá acesso à residência de 
Homero Colovini de Lima e Zeferino. APROVADO 29/03/10. 
PEDIDO DE PROVIDÊNCIA N° 089/10 DO VEREADOR ILO - no sentido que seja providenciado 
patrolamento, encascalhamento e roçadas na Estrada da produção, saindo de Dorli (Morrinhos), até 
divisa com o Município de São Jerônimo. APROVADO 05/04/10. 
PEDIDO DE PROVIDÊNCIA N° 090/10 DO VEREADOR ILO - no sentido que seja providenciada a 
construção de uma quadra de esportes na Escola Municipal Dom Pedro II. APROVADO 05/04/10. 
PEDIDO DE PROVIDÊNCIA N° 100/10 DO VEREADOR ILO - no sentido que seja providenciado 
patrolamento, encascalhamento e roçadas na estrada que sai da Estrada do Fumo, passando pela 
residência de Delto, Aldoir, Kiko, Alexandre e Vanderlei, até a estrada da Linha Nova. APROVADO 
12/04/10. 
PEDIDO DE PROVIDÊNCIA N° 101/10 DO VEREADOR ILO - no sentido que seja providenciado 
patrolamento,  e roçadas com melhoria na estrada que sai da Linha Nova, próximo a residência do 
falecido Vitor Carloti, passando pela residência de Márcio, Henrique Gimenes, Cláudio, Alberto Colovini, 
até a divisa com o Município de Sertão Santana. APROVADO 12/04/10. 
PEDIDO DE PROVIDÊNCIA N° 106/10 DO VEREADOR ILO - no sentido que seja providenciado troca 
de pranchas de uma ponte na Estrada na Produção, Varzinha, próximo a Jones Govoni. APROVADO 
12/04/10. 
PEDIDO DE PROVIDÊNCIA 109/10 VEREADOR ILO- no sentido que seja providenciado reconstrução 
de duas pontes na Estrada da Data, uma antes da residência de seu Eli e outra depois da residência do 
mesmo. APROVADO 19/04/10. 
PEDIDO DE PROVIDÊNCIA 110/10 VEREADOR ILO- no sentido que seja providenciado patrolamento e 
encascalhamento na estrada que sai da Estrada da Produção, próximo à residência de Emerson 
Lombardi, passando pela residência de João Luiz Spott, Lauro Marcuci, Beti Stracioni, com entrada das 
residências e reconstrução de duas pontes localizadas próxima à residência de Beti Stracioni. 
APROVADO 19/04/10. 
PEDIDO DE PROVIDÊNCIA 111/10 VEREADOR ILO- no sentido que seja providenciado reconstrução 
de um bueiro localizado na Estrada dos Govoni, próximo à residência de Airton Lombardi. APROVADO 
19/04/10. 
PEDIDO DE PROVIDÊNCIA N° 114/10 DO VEREADOR ILO - no sentido que seja providenciado 
patrolamento no Cerro dos Abreus, saindo da residência de Hênio Pizzio, Floriano, Vilson até a 
residência de Júlio Moreira. APROVADO 26/04/10. 
PEDIDO DE PROVIDÊNCIA N° 115/10 DO VEREADOR ILO - no sentido que seja providenciado 
patrolamento e encascalhamento, com roçadas na estrada que sai do Arroio Grande, passando pela 
residência de Valdir Bonacheski, Felipe, até a residência de Jurema, retornando, passando pela 
residência de Júlio, Valdir Guedes, Alemão, até a sede do Município. APROVADO 26/04/10. 
INDICAÇÃO N° 008/10 DO VEREADOR ILO - no sentido que seja estudada a possibilidade de 
aquisição ou locação de um trator de esteira, para que seja feita melhoria da Estrada da Produção, com 
rebaixamento de lombas necessárias, arrancar pedras que são existentes na mesma. Justificativa: 
Sabemos que o Estado possui trator de esteira, e por isso podemos locar um para o trabalho no nosso 
Município. APROVADO 03/05/10. 
PEDIDO DE PROVIDÊNCIA N° 122/10 DO VEREADOR ILO - no sentido que seja providenciado 
encascalhamento da Sede do Município passando pelo Arroio Grande, indo até a divisa com o Município 
de Arroio dos Ratos. APROVADO 10/05/10. 
PEDIDO DE PROVIDÊNCIA N° 123/10 DO VEREADOR ILO - no sentido que sejam providenciados 
patrolamento, encascalhamento e roçadas na estrada que sai da Estrada da Produção, passando pela 
casa de Jenuína, Osmar Moreira e Jorge Olício, retornando até a mesma em Morrinhos. APROVADO 
10/05/10. 
PEDIDO DE PROVIDÊNCIA N° 129/10 DO VEREADOR ILO – no sentido que seja providenciada a 
reconstrução de um bueiro nas proximidades da residência de Anísio, na estrada que sai de Arroio 
Grande ao Mato Bier. APROVADO 31/05/10. 
PEDIDO DE PROVIDÊNCIA N° 130/10 DO VEREADOR ILO – no sentido que sejam providenciados 
patrolamento, encascalhamento e roçadas na Estrada dos Marques, saindo de Valdemar Marques, 
passando pela residência de Odélio, Terêncio, até a Linha Nova e mais um ramal que passa na 
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Associação João Marques de Souza, Juarez, até a residência de dona Alaídes Souza Lanzarini. 
APROVADO 31/05/10. 
PEDIDO DE PROVIDÊNCIA N° 132/10 DO VEREADOR ILO - no sentido que seja providenciado um 
plainado para construção de uma casa de moradia, na Estrada da Produção, em propriedade de Pedro 
Silveira dos Passos. APROVADO 14/06/10.  
PEDIDO DE PROVIDÊNCIA N° 133/10 DO VEREADOR ILO - no sentido que sejam providenciados 
patrolamento e encascalhamento na estrada que sai da Linha Amália, passando pela propriedade Milton 
Marcuci, Célio Semensatto, até a Estrada do Fumo. APROVADO 14/06/10. 
PEDIDO DE PROVIDÊNCIA N° 142/10 DO VEREADOR ILO - no sentido que seja providenciada à 
restauração de um bueiro localizado na Linha Nova, próxima a Capela Santo Eduardo. APROVADO 
05/07/10. 
PEDIDO DE PROVIDÊNCIA N° 147/10 DO VEREADOR ILO - no sentido que sejam providenciados 
patrolamento e encascalhamento, saindo da sede do Município, passando pelo Arroio Grande, Faxinal, 
até a divisa do Município. APROVADO 12/07/10. 
PEDIDO DE PROVIDÊNCIA N° 148/10 DO VEREADOR ILO – no sentido que sejam providenciados 
patrolamento e encascalhamento, saindo do Arroio Grande até a divisa com o Município de Mariana 
Pimentel, com entradas de residências quando for necessário. APROVADO 12/07/10. 
PEDIDO DE INFORMAÇÃO N° 015/10 DO VEREADOR ILO – no sentido que informe a esta Casa 
Legislativa o que segue: Relação de todos os pedidos de serviços de máquinas que foram pagos à 
Secretaria da Agricultura até o dia 08 de setembro de 2010 e ainda não foram executados, com cópias 
de recibo de pagamento em anexo. APROVADO 13/09/10. 
PEDIDO DE PROVIDÊNCIA N° 160/10 DO VEREADOR ILO – no sentido que seja providenciada a 
construção de uma guarita de parada de ônibus na estrada da Linha Nova, nas proximidades da entrada 
da residência de Armando Solka. APROVADO 04/10/10. 
PEDIDO DE PROVIDÊNCIA N° 161/10 DO VEREADOR ILO – no sentido que seja providenciada a 
reconstrução de uma guarita de parada de ônibus na estrada da Produção, nas proximidades do bar de 
Vilson Gordo. APROVADO 04/10/10. 
PEDIDO DE PROVIDÊNCIA N° 164/10 DO VEREADOR ILO – no sentido que seja providenciada a 
reconstrução de uma ponte localizada na Costa da Serrinha, nas proximidades da residência de Beti 
Ventura Stracioni ou Pascoal Stracioni. APROVADO 13/10/10. 
PEDIDO DE PROVIDÊNCIA N° 165/10 DO VEREADOR ILO – no sentido que seja providenciada a  
reconstrução de um bueiro nas proximidades da residência de Delto Guedes, localizado no travessão 
que sai da Estrada do Fumo na Linha Nova. APROVADO 13/10/10. 
PEDIDO DE PROVIDÊNCIA N° 176/10 DO VEREADOR ILO – no sentido que sejam providenciados 
patrolamento e encascalhamento na estrada que sai da Produção, na Varzinha, passando pelo Campo 
de Rodeio, até a Boca do Campo. APROVADO 29/11/10. 
PEDIDO DE PROVIDÊNCIA N° 177/10 DO VEREADOR ILO – no sentido que sejam providenciados 
patrolamento e encascalhamento, com melhoria na estrada que sai das proximidades da residência de 
Leosé, passando pela casa de Domingos, Antônio Lanzarini, até a residência de Flávio Litz, com 
reconstrução de uma ponte nas proximidades da residência do mesmo. Justificativa: Esta ponte se 
encontra há mais de dois anos sem trânsito para caminhões e o proprietário necessita da reconstrução 
da ponte devido à safra do fumo e o transporte de lenha. APROVADO 29/11/10. 
PEDIDO DE PROVIDÊNCIA N° 181/10 DO VEREADOR ILO – no sentido que sejam providenciados 
patrolamento, escascalhamento e roçadas na estrada que sai da Produção, nas proximidades de 
residência de Clóvis Lanzarini, passando pela residência de Luciano Gimenes, Armando Gimenes até a 
Estrada dos Govoni, com reconstrução de uma ponte localizada nas proximidades da residência de 
Vilmar Govoni. APROVADO 13/12/10. 
 
 
 
 
 

 
1 INDICAÇÃO 

1 PEDIDO DE INFORMAÇÃO 
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PEDIDO DE PROVIDÊNCIA N° 015/10 DO VEREADOR JORGE - no sentido de que seja providenciada 
a pintura de faixa de pedestre no centro do Município, nos seguintes locais: em frente à Prefeitura, em 
frente ao Santa Rita; em frente à Secretaria da Agricultura; em frente ao Hotel Baronense; à esquina da 
praça, em frente à casa de Claudete; em frente ao Sicredi; em frente à Escola J.J de Andrade; em frente 
ao Posto de Saúde; em frente à Igreja Católica; em frente ao Banrisul e  Brigada Militar; em frente à 
oficina do Valdir e acessório; Supermercado Semenssato e esquina da praça. Justificativa: Devido ao 
início das aulas, seria uma proteção aos alunos e pedestres que precisam atravessar as ruas, evitando 
assim acidentes. APROVADO 17/02/10. 
PEDIDO DE PROVIDÊNCIA N° 016/10 DO VEREADOR JORGE - no sentido de que seja providenciado 
encascalhamento na Estrada da Produção, na entrada em frente à casa do falecido Dino Lanzarini, em 
frente à propriedade de Di Maia. Justificativa: Neste local existem vários valos (conforme foto 
apresentada no telão, na sessão) e carros e pedestres têm dificuldade de passagem. APROVADO 
17/02/10. 
PEDIDO DE PROVIDÊNCIA N° 048/10 DO VEREADOR JORGE - no sentido de que seja providenciado 
COM URGÊNCIA patrolamento e encascalhamento com certos desvios de água da chuva, que 
atravessam a estrada ocasionando valos e um bueiro na estrada geral Fernando About, em frente à casa  
de Celoni Souza e Silva. Justificativa: Devido ao problema citado, o transporte que busca diariamente 
Richard tem dificuldades de chegar até a sua residência, recolhendo o menino a certa distância da casa, 
sendo que o menino tem dificuldades para caminhar, tendo que ser pego na porta da casa, o que não 
está acontecendo, por isso está faltando às aulas. APROVADO 01/03/10. 
PEDIDO DE PROVIDÊNCIA N° 049/10 DO VEREADOR JORGE – no sentido que seja providenciado 
patrolamento e encascalhamento na Estrada do Gramal, entrada de Valeir Fonseca, até a casa de Luiz 
Rodrigues Silva. Justificativa: Não há mais condições de tráfego para os moradores da região. Pedido 
da comunidade local. APROVADO 01/03/10. 
REQUERIMENTO N° 003/10 DO VEREADOR JORGE - SOLICITA à Casa Legislativa no sentido que 
seja realizada reunião itinerante na Zona dos Pachecos, na Escola Marechal Deodoro da Fonseca, no 
dia 29 de março de 2010, às 18 horas. APROVADO 01/03/10. 
PEDIDO DE PROVIDÊNCIA N° 060/10 DO VEREADOR JORGE - no sentido de que seja providenciado 
patrolamento e encascalhamento, URGENTE, na Linha Nova, primeira entrada à esquerda após a Igreja 
Luterana, passando a casa de Olindo Fortes Alves, conhecido por Doca, e José, conhecido por polako. 
Justificativa: Por não ter condição de trânsito para os moradores, também por terem pedido várias vezes 
na Prefeitura e não terem sido atendidos. APROVADO 08/03/10. 
PEDIDO DE PROVIDÊNCIA N° 071/10 DO VEREADOR JORGE - no sentido que seja providenciada a 
construção de um bueiro na Rua Bento Gonçalves, em frente à capela Mortuária, com no mínimo quinze 
canos de quarenta por um metro. Justificativa: Há na entrada da Capela um valo que prejudica a 
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entrada do carro fúnebre, bem como das próprias pessoas que vão ao local, havendo grande 
reclamação nesse sentido, motivo pelo qual solicita-se a construção do bueiro com urgência. 
APROVADO 22/03/10. 
PEDIDO DE PROVIDÊNCIA N° 072/10 DO VEREADOR JORGE - no sentido que seja providenciado 
COM URGÊNCIA construção de um bueiro na Rua Luiz Gonzaga Dalbem em frente à APAE, até a 
esquina seguinte abaixo da APAE. Justificativa: A APAE está funcionando e não tem como entrar de 
carro devido a um valo que existe em frente, é difícil até para as crianças portadoras de deficiências 
especiais cruzarem. APROVADO 22/03/10.                
PEDIDO DE PROVIDÊNCIA N° 073/10 DO VEREADOR JORGE - no sentido que seja providenciado a 
colocação de aproximadamente 30 canos na Rua Tenente Coronel Juca Tavares, ao lado da casa de 
Valdir Goulart da Silva. Justificativa: Devido ao mau cheiro existente no local. O vice-prefeito tem 
conhecimento do problema pois já faz muito tempo que teria ficado de colocar os referidos. APROVADO 
22/03/10. 
INDICAÇÃO N° 003/10 DO VEREADOR JORGE – no sentido que seja providenciado implantação do 
“Programa Saúde Familiar” na Serra do Herval. Justificativa: A implantação do “Programa Saúde 
Familiar” beneficiaria a Zona dos Pachecos, Gramal e Serra do Herval. APROVADO 29/03/10. 
INDICAÇÃO N° 004/10 DO VEREADOR JORGE – no sentido que seja providenciado implantação do 
“Programa Saúde Familiar” no Passo Grande. Justificativa: A implantação do “Programa Saúde 
Familiar” beneficiaria Passo Grande, Invernada dos Abreus, Cerro dos Abreus e parte da Estrada da 
Produção. APROVADO 29/03/10. 
INDICAÇÃO N° 005/10 DO VEREADOR JORGE – no sentido que seja providenciada a construção de 
uma cobertura para ambulância na porta dos fundos do Posto de Saúde. Justificativa: Neste local, 
muitas vezes, carregam-se pacientes em dias de chuva, com quebraduras, em cadeira de rodas, ou 
outras enfermidades que as impossibilitem de andar sozinhas. Aproveitando a ocasião propícia em que o 
Posto de Saúde está em obras, indico esse pedido que ocasionaria uma grande melhora no 
atendimento, ajudando tanto os funcionários, como os pacientes que chegarem. APROVADO 29/03/10. 
PEDIDO DE PROVIDÊNCIA N° 102/10 DO VEREADOR JORGE - no sentido que seja providenciado 
calçamento da Rua Ten.Cel.Juca Tavares, até a esquina com a Rua Pastor Jovelino Antonio da Silva, 
seguindo pela Rua Leandro Fallavena da Rocha, até o cemitério. APROVADO 12/04/10. 
PEDIDO DE PROVIDÊNCIA N° 103/10 DO VEREADOR JORGE - no sentido que seja providenciado 
encascalhamento na Rua Pastor Jovelino Antonio da Silva. APROVADO 12/04/10. 
PEDIDO DE PROVIDÊNCIA 112/10 VEREADOR JORGE- no sentido que seja providenciada a retirada 
de uma pedra que se localiza no meio da Estrada da Produção, próximo à casa de Normélio, funcionário 
da Prefeitura. Justificativa: Já ocorreram vários acidentes com veículos nesse local, danificando os 
mesmos e ocasionando perda quase total, também há pessoas parando no pronto-socorro com lesões 
graves, inclusive, um funcionário da Prefeitura. APROVADO 19/04/10. 
 PEDIDO DE PROVIDÊNCIA 113/10 VEREADOR JORGE- no sentido que seja providenciado 
encascalhamento na Estrada Mato Bier, entrada que leva à estufa do Sr. Valmir Eloisio Litz. 
Justificativa: Do referido local até a Estrada Geral percorrem-se em torno de cinquenta metros de 
distância e os caminhões que transportam o fumo não conseguem chegar na estrada nem mesmo nos 
dias que não há chuva. O fato tem resultado numa grande dificuldade e prejuízo ao proprietário que, na 
safra, colhe de 1200 a 1300 arrobas de fumo. APROVADO 19/04/10. 
PEDIDO DE PROVIDÊNCIA N° 119/10 DO VEREADOR JORGE - no sentido que sejam retiradas as 
pedras próximas ao comércio de Celu Lacerda, na Estrada da Produção, também encascalhamento, pois 
existem vários buracos no local. Justificativa: Na referida estrada passam vários horários de ônibus de 
linha e escolar, também caminhões carregados de fumo, que é uma carga perigosa, que tem facilidade 
para virar o caminhão. APROVADO 03/05/10. 
PEDIDO DE PROVIDÊNCIA N° 120/10 DO VEREADOR JORGE - no sentido que sejam providenciadas, 
na Estrada da Produção, cabeceiras de bueiros, e colocados mais alguns canos, passando a casa de 
Felipe e outro perto da entrada da casa de Valdo. Justificativa: A Estrada da Produção nesses dois 
locais encontra-se muito estreita, correndo o risco de acontecer algum acidente. APROVADO 03/05/10. 
PEDIDO DE PROVIDÊNCIA N° 121/10 DO VEREADOR JORGE- no sentido que seja providenciado 
encascalhamento em frente à Capela Nossa Senhora Aparecida, indo até a calçada da igreja.    
Justificativa: Existem vários valos no local, o que dificulta a entrada tanto para chegar à igreja, como no 
salão, que é bastante usado pela comunidade. APROVADO 03/05/10. 
PEDIDO DE INFORMAÇÃO N° 009/10 DO VEREADOR JORGE - no sentido que informe a esta Casa 
Legislativa se existe cópia dos disquetes, fitas, ou disco de tacógrafo de todos os veículos da Secretaria 
da Educação. Justificativa: Caso esses discos não existam, isso pode ocasionar, se ocorrer acidentes, 
perda da razão, direitos e até perda de pontos na carteira do motorista. APROVADO 10/05/10. 



Câmara Municipal de Barão do Triunfo 

    
         

 

Resumo/2010                                                                                                        27 
 

 

 

 

MOÇÃO DE HOMENAGEM N° 001/10 DO VEREADOR JORGE - propõe que o Legislativo Municipal 
realize um ato de homenagem especial ao Profissional que atuou junto da EMATER em nosso Município 
por sete anos, de forma competente e dedicada, em trabalho conjunto com nossos agricultores, 
Associações e Administração Municipal: Engenheiro Agrônomo Gladimir Ramos de Souza. Pelo 
reconhecimento do Legislativo a esse Profissional, sugere-se a realização desta justa homenagem na 
tarde da festa do Agricultor deste ano, dia 30 de maio de 2010. Com EMENDA DO VEREADOR 
ALVARO: seja da mesma forma estendida homenagem ao Veterinário Henrique, pelo trabalho aqui 
realizado. APROVADO 10/05/10. 
PEDIDO DE PROVIDÊNCIA N° 124/10 DO VEREADOR JORGE - no sentido que seja estudada a 
possibilidade do micro da saúde, ao menos duas vezes por semana, realizar o seguinte itinerário: 
entrada da residência de Valdemar Marques, passando pela Boca do Campo, saindo novamente na 
Estrada da Produção. A pedido de Alcides Lemes, Valdir e Comunidade em Geral. Justificativa: Além 
de pagar veículos ou táxi para se deslocar, as pessoas ficam sem ter um abrigo, expostas ao tempo de 
chuva e temperatura climática. APROVADO 17/05/10. 
PEDIDO DE PROVIDÊNCIA N° 125/10 DO VEREADOR JORGE - no sentido que seja providenciado à 
colocação de uma tampa de chapa ou de madeira, na caixa de concreto, antigo luminoso comercial, na 
esquina da Praça Professor Fernando Dalbem. Justificativa: Esta caixa está sendo usada 
indevidamente como lixeira e a colocação de uma tampa na mesma evitaria a propagação do mau cheiro 
e seu uso indevido. APROVADO 17/05/10. 
PEDIDO DE PROVIDÊNCIA N° 127/10 DO VEREADOR JORGE - no sentido que seja providenciada a 
construção de um bueiro no Arroio Grande, em frente à residência do Sr. Borges Falavena, com no 
mínimo 4 canos de 40x100, na Estrada Geral. Justificativa: Neste local existe uma casa de família, Srª 
Deise de Abreu Correia, e não tem como chegar na casa a não ser por intermédio dos vizinhos. Precisa-
se dessa estrada com urgência. Devido ao reclamante já ter ido à Prefeitura 3 vezes. APROVADO 
31/05/10. 
PEDIDO DE PROVIDÊNCIA N° 128/10 DO VEREADOR JORGE - no sentido que seja providenciado 
roçadas na Linha Brandão devido ao brejo estar tomando conta das estradas. Justificativa: 
Recentemente, no local citado, o Vereador Jorge, com seu veículo, encontrou-se com o micro escolar e 
foram parar no meio do brejo. APROVADO 31/05/10. 
PEDIDO DE PROVIDÊNCIA N° 131/10 DO VEREADOR JORGE - no sentido que seja providenciada a 
restauração de um bueiro, localidade Passo Grande, próximo à casa Eduardo, Olavo e Estevão Souza 
de Oliveira. Justificativa: Há mais de quatro meses estão deslocados os canos, não tendo tráfego para 
tratores, carros, só motos ou a pé, sendo preciso que os agricultores tenham que fazer um longo 
percurso para trabalhar em suas terras. APROVADO 07/06/10. 
PEDIDO DE PROVIDÊNCIA N° 141/10 DO VEREADOR JORGE - no sentido que seja providenciado 
complemento da rede de luz elétrica na Av.Tassinari Cesare até a esquina com a Rua Bento Gonçalves. 
Justificativa: Neste local existem os postes e a rede elétrica até a antiga rodoviária, porém a iluminação 
ainda encontra-se deficiente, ficando próximos à Secretaria da Educação, depósito de bebidas e à 
padaria. APROVADO 28/06/10. 
PEDIDO DE INFORMAÇÃO 10/10 DO VEREADOR JORGE - que informe a esta Casa Legislativa o que 
segue: Quais as Empresas ou entidades que destinaram patrocínio para a Festa do Agricultor de 2010, 
relacionando o nome da Empresa, o valor destinado e em que foi investido, enviando cópia das notas 
fiscais de pagamento ao credor. Em que foi investida a verba de R$31.500,00 aprovada pela Câmara 
através de Projeto de Lei nº 014/10, enviando cópia das notas fiscais de pagamento aos devidos 
credores. Justificativa: Observou-se ter vindo prestação de contas da Festa do Agricultor deste ano 
apenas referente ao movimento financeiro gerado na festa e não da verba que foi liberada pela Câmara, 
bem como da verba doada pelos patrocinadores. APROVADO 28/06/10. 
PEDIDO DE INFORMAÇÃO 011/10 DO VEREADOR JORGE - que informe a esta Casa Legislativa 
onde foi investida a verba que ficou à disposição do Executivo Municipal no final do ano de 2009 no valor 
de R$37.121,74,que sobrou do orçamento do Legislativo Municipal. Justificativa: É tão cobrado por 
alguns vereadores que seja bem aplicado o dinheiro da Câmara, que há tantas necessidades no 
Município, nas estradas, na saúde, na Agricultura, etc. Por esse motivo solicita-se tal informação para 
saber em que prioridade foi investida a verba que não foi gasta pelo Legislativo no ano passado. 
APROVADO 28/06/10. 
PEDIDO DE PROVIDÊNCIA N° 143/10 DO VEREADOR JORGE - no sentido que seja retirado os 
entulhos e raizes localizados na rua Luiz Gonzaga Dalbem, ao lado da casa da Senhora Nelda Dalbem. 
Justificativa: Conforme foto, encontra-se no local entulhos e raízes para serem arrancadas, que se 
encontram na calçada, atrapalhando a contrução de uma cerca. APROVADO 05/07/10. 
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PEDIDO DE PROVIDÊNCIA N° 145/10 DO VEREADOR JORGE - REITERA INDICAÇÃO Nº 080/09, de 
autoria do Vereador Osmar, aprovada em sessão ordinária do dia 22 de abril de 2009, solicitando ao 
Executivo Municipal que seja providenciada a colocação de lixeiras nos seguintes pontos: junto ao 
restaurante do Leandro na Zona dos Pachecos; em frente ao Bar do Jair na Zona dos Pachecos; em 
frente o armazém da Marlene junto à escola Marechal Deodoro da Fonseca. Aproveita para solicitar 
também a colocação de lixeira próximo ao armazém de Darlan. Justificativa: São pontos bem 
localizados, que carecem de lixeira para que o lixo não fique espalhado. Já se passou mais de um ano, 
não foram tomadas as devidas providências, solicito medidas urgentes para evitar prejuizo ao meio 
ambiente. APROVADO 05/07/10.  
PEDIDO DE PROVIDÊNCIA N° 146/10 DO VEREADOR JORGE - no sentido que seja providenciado 
encascalhamento com melhorias nos borrachudos localizados na primeira descida antes da propriedade 
do falecido Adão Nunes, na Zona Pachecos. Justificativa: Há ali transporte escolar e de linha 
continuamente. Em caso de chuva, não haverá condições de passagem de veículos no local. 
APROVADO 05/07/10.  
PEDIDO DE PROVIDÊNCIA N° 151/10 DO VEREADOR JORGE – no sentido que seja providenciada a 
abertura da porta da recepção do Posto de Saúde pela manhã, antes da chegada do micro-ônibus da 
saúde, para que as pessoas possam ali esperar o mesmo. Justificativa: O Vereador Jorge faz este 
pedido visando o interesse da comunidade em geral, que tem aguardado o transporte ao relento, 
sentindo a dificuldade de permanência ao ar livre na espera do micro, principalmente em dias de chuva e 
frio, citando, em especial, as senhoras com crianças de colo e os idosos. APROVADO 02/08/10. 
PEDIDO DE PROVIDÊNCIA N° 152/10 DO VEREADOR JORGE - no sentido que seja providenciada a 
construção de um novo bueiro na esquina da Linha Francisca com a Rua Diones Garcia Govoni, bem 
como seja procedida a continuação do segundo Bueiro em linha reta localizado na mesma rua. 
Justificativa: O bueiro em linha reta tem exalado mau cheiro e o bueiro da esquina está entupido, sendo 
a única solução a construção de um novo. APROVADO 02/08/10. 
PEDIDO DE INFORMAÇÃO N° 013/10 DO VEREADOR JORGE - que informe a esta Casa Legislativa a 
previsão de pagamento referente ao processo trabalhista n° 0060800-56-2006-5.04.0451. (Lourenço 
Felício da Boa Nova Filho X Município de Barão do Triunfo). Justificativa: Em 22/10/2008 o Poder 
Judiciário julgou procedente a referida causa e fixou ao Município o pagamento de R$ 17.717,77. Não 
tendo sido pago, em 01/07/2009 esse valor foi atualizado para R$ 27.267,62, somando um acréscimo de 
R$ 9.549,85. Após isso se passou mais um ano e temos a informação de que até o momento não foi 
acertada essa dívida por parte do Município. O Vereador como fiscalizador municipal elabora este pedido 
de informação demonstrando sua preocupação para com os cofres do Município, visto que a cada  ano o 
valor inicial aumenta significantemente.APROVADO 02/08/10. 
PEDIDO DE PROVIDÊNCIA N° 154/10 DO VEREADOR JORGE- no sentido que seja providenciada a 
colocação de lâmpadas nos postes da Linha Capitão Garcia, desde o comércio Tejada, passando em 
frente à residência de Afonso Budelon, Belmiro Bielasvki, Juarez e outros moradores que tiverem 
necessidade. Justificativa: Nesta linha todos os moradores encontram-se no escuro, precisando com 
urgência de iluminação nas ruas. Necessitam urgentemente do que se pede por motivo de segurança e 
também para que possam enxergar ao andar a pé no período noturno. APROVADO 09/08/10. 
PEDIDO DE PROVIDÊNCIA N° 155/10 DO VEREADOR JORGE – no sentido que seja providenciada a 
colocação de rede de energia elétrica nas casas do novo loteamento do Município, que localiza-se na 
saída do centro, sentido Estrada da Produção, antes da residência de Dona Celda. Justificativa: No 
momento existe rede geral, porém nas residências não há energia elétrica, sendo que, em algumas 
casas, há pessoas doentes. APROVADO 09/08/10. 
INDICAÇÃO N° 010/10 DO VEREADOR JORGE- REITERA ao Executivo Municipal, a INDICAÇÃO 
035/09, aprovada por unanimidade, em sessão ordinária, ocorrida em 09 de março de 2009 e, ainda não 
providenciada, que SOLICITA a construção de, no mínimo, 4 banheiros na praça central: dois 
masculinos e dois femininos, com espaço para chuveiros. Ambos com adaptação para deficientes 
físicos. Justificativa: Quando há eventos no município, FESTA DA UVA e FESTA DO AGRICULTOR, 
tem havido uma grande carência de banheiros, há muita reclamação do povo, já que os existentes não 
dão suporte às pessoas vindas de outros Municípios ou localidades presentes nas festas, também aos 
expositores que necessitam fazer uso destas instalações, principalmente de chuveiros. Acrescento ainda 
que neste ano foram contratados banheiros químicos, porém os mesmos resolvem apenas parte do 
problema: não possuem adaptação para deficientes, nem chuveiros. APROVADO 16/08/10. 
PEDIDO DE PROVIDÊNCIA N° 159/10 DO VEREADOR JORGE – que seja providenciada a construção 
de um bueiro na Linha Nova, passando o comércio de Nércio Ambos, sendo aproximadamente 70 
metros após o comércio, em direção à residência de Cassimiro Ambos. Justificativa: O  referido local 
conta com duas descidas e a água que desce das lavouras forma grandes valos, tornando 
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extremamente difícil  a passagem de caminhões com carga de fumo e veículos escolares, sendo que o 
último põe em risco a vida dos alunos, que precisam fazer esse trajeto quase diariamente. APROVADO 
04/10/10. 
PEDIDO DE PROVIDÊNCIA N° 166/10 DO VEREADOR JORGE – no sentido que seja providenciado 
encascalhamento na Estrada da Produção, entrada da casa de Cláudio Livério, passando pela casa de 
Vitelmo Livério e saindo novamente na Estrada da Produção, reiterando a indicação 124/09, de 29 de 
junho de 2009. Justificativa: Nesse local existem muitos valos fazendo muito barro nos dias de chuva e 
os moradores não conseguem sair com seus carros. Os caminhões que transportam fumo não têm 
acesso para carregar. O presente Pedido de Providência já foi solicitado no ano de 2009, sendo que 
ainda não foi providenciado e a situação atual não dá condições de tráfego aos veículos citados acima. 
Reitero ainda, devido aos pedidos constantes da comunidade. APROVADO 13/10/10. 
PEDIDO DE INFORMAÇÃO N° 016/10 DO VEREADOR JORGE – que informe à Presidência desta 
Casa Legislativa, antecipadamente, o dia, a hora e o local em que será realizada a Licitação para 
construção de pontes e bueiros através de verba da Defesa Civil, conforme relatado pelo Executivo 
Municipal em Of.nº 029/10. Justificativa: Os vereadores são muito cobrados pela comunidade sobre as 
licitações, motivo pelo qual está sendo apresentado este pedido de informações. APROVADO 13/10/10. 
REQUERIMENTO 010/10 DO PRESIDENTE DA CÂMARA – O Presidente da Câmara Municipal, 
SOLICITA por meio deste, apoio dos vereadores para a realização de TORNEIO DE INTEGRAÇÃO DAS 
CÂMARAS MUNICIPAIS DA REGIÃO em nosso Município,  a ser programado para o dia 10 de 
novembro do corrente ano, com início previsto para as 20:00 horas, no Ginásio de Esportes Municipal. 
Justificativa: A Câmara já foi por diversas vezes convidada para participar destes torneios, motivo pelo 
qual consideramos justo realizar também em Barão do Triunfo um Torneio de Integração de Câmaras e 
assim recepcionarmos os Legislativos da região em nosso Município.  APROVADO 13/10/10. 
PEDIDO DE PROVIDÊNCIA N° 167/10 DO VEREADOR JORGE - no sentido que  seja providenciado a 
construção de um bueiro na Estrada do Fumo, a 50 metros do galpão de Juca Mioli, entrada da Estrada 
dos Ambos. JUSTIFICATIVA: Neste local existem dois valos, conforme foto exibida no telão, causando 
transtorno para os motoristas de caminhão e veículos particulares. A pedido das pessoas que por ali 
transitam. APROVADO 18/10/10. 
PEDIDO DE INFORMAÇÃO N° 017/10 DO VEREADOR JORGE - que informe à Presidência desta Casa 
Legislativa, os salários e adicionais recebidos pelos Enfermeiros, Técnicos de Enfermagem e Auxiliares 
de Enfermagem no período de julho a outubro deste ano, bem como  qual o horário de funcionamento da 
Unidade de Saúde,  permitida pelas autoridades sanitárias. Justificativa: O referido pedido 
complementa o Pedido de Informação n° 014/2010, aprovado e já respondido à Câmara. APROVADO 
18/10/10. 
PEDIDO DE PROVIDÊNCIA N° 168/10 DO VEREADOR JORGE -  no sentido que  seja providenciada a 
reforma da ponte, próxima à casa do Senhor Favorino Moreira, no Arroio dos Cachorros, Morrinhos. 
Justificativa: Há muita reclamação da comunidade devido ao fato de a ponte ter 4 ou 5 metros de 
altura, podendo causar algum acidente devido às pranchas estarem podres. APROVADO 25/10/10. 
PEDIDO DE PROVIDÊNCIA N° 170/10 DO VEREADOR JORGE – no sentido que seja providenciada a 
construção de uma nova ponte na entrada da Linha Francisca, no sentido saída do centro do Município, 
com duas mãos que tenham espaço suficiente ao menos para um veículo de carga cada. Solicito ainda 
que a referida ponte tenha um metro ou mais de altura do que ponte atual. Justificativa: Os caminhões 
que transportam fumo, entre outros veículos, que fazem entrega de mercadorias no Município tem 
grande dificuldade de atravessar a ponte atual. Ressalto ainda que no ano passado os caminhões de 
fumo tinham que sair por Sertão Santana ou Mato Bier via Arroio Grande. APROVADO 08/11/10. 
PEDIDO DE INFORMAÇÃO N° 021/10 DO VEREADOR JORGE – que seja enviado a esta casa 
Legislativa a demonstração do impacto orçamentário e financeiro da despesa com a proposta de criação 
de cargos referentes ao Projeto de Lei nº 027/10, além da análise sobre o mérito do resultado obtido com 
ela, para os  exercícios seguintes. Justificativa: Visto que está sendo proposta a criação de vários cargos 
no referido projeto, há necessidade de termos a informação do impacto financeiro, ou seja, qual o 
percentual que ficará com a despesa aumentada. Hoje o Executivo informa que está em 37,76%. No 
relatório da Gestão Fiscal do ano passado do Poder Executivo Municipal enviado ao TCE consta que foi 
gasto com pessoal 48,21% no ano de 2009, bem próximo do limite prudencial, isso sem os cargos 
propostos à criação. APROVADO 08/11/10. 
PEDIDO DE PROVIDÊNCIA N° 172/10 DO VEREADOR JORGE – no sentido que seja providenciada a 
colocação de iluminação pública em frente à Escola Antônio Guedes Brandão, na Linha Francisca. 
Justificativa: A comunidade está pedindo por motivo de segurança. APROVADO 17/11/10. 
PEDIDO DE PROVIDÊNCIA N° 173/10 DO VEREADOR JORGE – no sentido que seja providenciada a 
colocação de placa indicativa para localização do Município de Sertão Santana na esquina da Escola 
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Antônio Guedes Brandão, Linha Francisca. Justificativa: Os moradores da localidade têm reclamado que, 
frequentemente, durante a noite, pessoas têm chegado nas casas próximas à bifurcação para pedir 
informações relativas à estrada que devem tomar para chegar ao Município de Sertão Santana. 
APROVADO 17/11/10. 
PEDIDO DE INFORMAÇÃO N° 023/10 DO VEREADOR JORGE – que informe a esta casa Legislativa 
se há Farmacêutico responsável pela Farmácia Básica do Município, enviando o nome, a carga horária, 
cópia do contrato ou da nomeação, com os respectivos vencimentos. Justificativa: Já que existe 
Farmácia Básica no Município acredita-se que haja um Farmacêutico responsável, por isso solicitamos 
este pedido de informação. APROVADO 29/11/10. 
PEDIDO DE PROVIDÊNCIA N° 182/10 DO VEREADOR JORGE – no sentido que seja providenciado 
roçada ao redor do Posto de Saúde. Justificativa: Enxerga-se a olho nú uma faixa “Mutirão Mosquito da 
Dengue” em frente ao Posto de Saúde e o brejo está tomando conta em volta do Prédio. APROVADO 
13/12/10. 
INDICAÇÃO N° 012/10 DO VEREADOR JORGE  –  que seja adquirido um APARELHO DE RX com 
PROCESSADOR, bem como um CARDIOVERSOR para o Posto de Saúde Municipal, com sobra de 
caixa do Legislativo deste ano de 2010, a ser devolvida para o Executivo Municipal, valor aproximado de 
R$89.000,00 (oitenta e nove mil reais). Justificativa: Muito embora o Legislativo não possa estabelecer 
vinculação de recursos públicos, como se trata de sobra de caixa da Câmara Municipal, que é devolvida 
à Prefeitura, sugere-se que esta verba seja aplicada na aquisição destes equipamentos, extremamente 
necessários para o sistema de Saúde do Município, que serão de grande proveito para a comunidade 
baronense. Pela pesquisa de preços, o referido valor praticamente comporta a aquisição destes 
equipamentos. APROVADO 20/12/10. 
PEDIDO DE PROVIDÊNCIA N° 184/10 DO VEREADOR JORGE – no sentido que seja providenciado 
deslocamento de bueiro, de dois a três metros para fora da estrada, no trecho em frente à casa do 
Senhor Nelson Pagini, na Linha Dona Francisca. Solicito ainda que, após o deslocamento do referido 
bueiro, seja feito na sequência o alinhamento da estrada mencionada. Justificativa: Visto que o trecho é 
sinuoso, pede-se o alinhamento do mesmo, uma vez que é notável o perigo de ocorrência de acidentes 
no trecho, fato que muitas vezes, segundo o Senhor Pagini, quase aconteceu. APROVADO 20/12/10. 
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PEDIDO DE PROVIDÊNCIA N° 012/10 DO VEREADOR RENATO - no sentido de que seja 
providenciada uma parada de ônibus na Água Fria, nas proximidades da casa de Milton, esquina da 
Figueirinha com a Água Fria. Justificativa: Neste local existem várias pessoas que esperam transporte 
coletivo e escolar, e em dias de chuva as pessoas não têm onde se abrigar. APROVADO 17/02/10. 
PEDIDO DE PROVIDÊNCIA N° 013/10 DO VEREADOR RENATO - no sentido de que seja 
providenciado uma parada de ônibus na Água Fria, nas proximidades da casa de Luiz Carlos. 
Justificativa: Neste local existem várias pessoas que esperam transporte coletivo e escolar, e em dias 
de chuva as pessoas não têm onde se abrigar. APROVADO 17/02/10. 
PEDIDO DE PROVIDÊNCIA N° 014/10 DO VEREADOR RENATO - no sentido de que seja 
providenciado a construção de uma guarita de parada de ônibus nas proximidades da casa de Adão 
Valter. Justificativa: Neste local existem várias pessoas que esperam transporte coletivo e escolar, e 
em dias de chuva as pessoas não têm onde se abrigar. APROVADO 17/02/10. 
PEDIDO DE PROVIDÊNCIA N° 021/10 DO VEREADOR RENATO - no sentido de que seja 
providenciado na Boca do Campo, na entrada que fica ao lado da residência de Vitalino, patrolamento, 
se possível com encascalhamento, com entrada das residências do Sr. José Leodoro Antunes e 
Liberalino Pereira. Justificativa: Neste local existem pessoas que fazem tratamento de saúde duas 
vezes por semana no centro do Município e estão tendo dificuldades de deslocamento devido à condição 
em que se encontra a estrada atualmente. APROVADO 22/02/10. 
PEDIDO DE PROVIDÊNCIA N° 028/10 DO VEREADOR RENATO - no sentido de que seja 
providenciado patrolamento e encascalhamento na Boca do Campo, entrando antes da casa de Olavo, 
passando a residência de Jorge, até a residência do Sr. Clóvis, saindo na Estrada Geral. Justificativa: 
Nesse trajeto existe diariamente transporte escolar e estão se aproximando as aulas. APROVADO 
22/02/10. 
PEDIDO DE PROVIDÊNCIA N° 029/10 DO VEREADOR RENATO - no sentido de que seja 
providenciado a construção de uma guarita de parada de ônibus nas proximidades da residência de 
Manoel Renato dos Santos. Justificativa: Nessa localidade existem em torno de nove famílias que 
utilizam essa parada e também nesse local alunos pegam transporte escolar. APROVADO 22/02/10. 
PEDIDO DE PROVIDÊNCIA N° 045/10 DO VEREADOR RENATO - no sentido de que seja 
providenciado com maior brevidade possível ampliação da unidade sanitária, com construção de 
alojamento, com cozinha, tendo o intuito de facilitar a população baronense no atendimento durante à 
noite, feriados, e finais de semana. Justificativa: Proporcionar melhorias no atendimento por parte dos 
plantonistas no Posto de Saúde, evitando um maior desgaste físico e custos financeiros aos profissionais 
e proporcionando maior rapidez no atendimento à população. Se os plantonistas não precisassem se 
deslocar, poderiam atender a população estando menos desgastados fisicamente e não teriam 
dificuldade de deslocamento. A ampliação visa gerar um atendimento mais rápido que beneficiaria os 
plantonistas e a população. APROVADO 01/03/10. 
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PEDIDO DE PROVIDÊNCIA N° 046/10 DO VEREADOR RENATO - no sentido de que seja 
providenciado com urgência, reconstrução da ponte na estrada que fica após a entrada da residência do 
falecido Florêncio Vieira, também encascalhamanto e patrolamento até as residências de Lorentino, 
Jorge, Vilmar e Vorni. Justificativa: A Ponte citada caiu e pessoas que utilizam essa ponte não tem 
condições de trafegar, sendo essa a única saída para os moradores da região. APROVADO 01/03/10. 
PEDIDO DE PROVIDÊNCIA N° 047/10 DO VEREADOR RENATO - no sentido de que seja 
providenciado a construção de uma guarita de parada de ônibus na Estrada da Produção, próximo à 
residência de Marcos Seixas, na entrada que vai para Palmeira. Justificativa: Esse ponto é utilizado por 
alunos e várias pessoas utilizam o transporte coletivo, não havendo nenhuma espécie de abrigo. 
APROVADO 01/03/10. 
PEDIDO DE PROVIDÊNCIA N° 057/10 DO VEREADOR RENATO - no sentido de que seja 
providenciado abertura e patrolamento com roçadas na estrada que passa próximo à entrada da 
residência Srº Nelson, que seria local que o colegial do motorista Revelino e do motorista Celomar fazem 
baldeação, passando pelas residências do Sr° Manoel e do Sr° Pedro, que dá acesso a outra estrada 
onde o mesmo colegial passa. Justificativa: Com a abertura dessa estrada encurtaria o trajeto em 
aproximadamente 10 km por dia, sendo uma diferença de 200km por mês, e por ano em torno de 2000 
km. Isso economizaria, por ano, cerca de R$ 4.000,00 dos cofres públicos do Município, podendo esse 
dinheiro ser investido em outras necessidades da Educação. A abertura da estrada e consequente 
mudança de trajeto para a mesma ocasionaria uma notável melhora para os alunos que têm que fazer 
um maior deslocamento para pegar ônibus, isso diminuiria o tempo de viagem, reduzindo a fadiga dos 
alunos e dos motoristas. O trajeto atual, devido à sua extensão, faz ainda que o motorista tenha 
dificuldade de chegar no horário ao seu destino. APROVADO 08/03/10. 
PEDIDO DE PROVIDÊNCIA N° 074/10 DO VEREADOR RENATO - no sentido que seja providenciada a 
construção de uma guarita de parada de ônibus nas proximidades da casa João Antônio Ambos, na 
Linha Nova. A PEDIDO DA COMUNIDADE. Justificativa: Nesse local têm alunos que moram em torno 
de 1 ou 2 quilômetros da estrada e pegam transporte colegial nesse local. APROVADO 22/03/10. 
PEDIDO DE PROVIDÊNCIA N° 075/10 DO VEREADOR RENATO - no sentido que seja providenciada a 
construção de uma guarita de parada de ônibus nas proximidades da casa de Adão Valter. Justificativa: 
Nessa região existem em torno de 10 famílias que fazem uso dessa parada, não tendo nenhum local 
para se abrigar quando esperam transporte, principalmente colegial. APROVADO 22/03/10. 
PEDIDO DE PROVIDÊNCIA N° 087/10 DO VEREADOR RENATO - no sentido que seja providenciado 
abertura e encascalhamento da estrada, saindo da Produção, Noti até a esquina do Butiazeiro, Passo 
Grande. APROVADO 29/03/10. 
PEDIDO DE PROVIDÊNCIA N° 088/10 DO VEREADOR RENATO - no sentido que seja providenciado 
patrolamento e encascalhamento, com alargamento na saída do Passo Grande, passando pela casa de 
João do Toco, Raul, com rebaixamento de uma lomba nas proximidades da Associação Comunitária 
Santa Bárbara na Invernada dos Abreus e construção de um bueiro no local, onde for feito o 
rebaixamento. Justificativa: Nesse local há grande movimento de transportes, inclusive colegial, sendo 
essa estrada bastante estreita,  em diversos trechos é possível trafegar apenas um veículo por vez. 
Existe ainda uma lomba nesse percurso que já causou inúmero acidentes devido à falta de visibilidade e 
proximidade da curva em que se encontra. APROVADO 05/04/10. 
PEDIDO DE PROVIDÊNCIA N° 092/10 DO VEREADOR RENATO - no sentido que seja providenciada a 
colocação de corrimão em todas as escadarias necessárias na Praça Central. Justificativa: A falta de 
um lugar onde se apoiar, muitas vezes, dificulta a subida e descida das pessoas nas escadarias, 
principalmente às pessoas idosas, crianças e pessoas com algum problema de saúde, ocorrendo até 
mesmo risco de algum acidente. APROVADO 05/04/10. 
PEDIDO DE PROVIDÊNCIA N° 104/10 DO VEREADOR RENATO - no sentido que seja providenciado 
patrolamento e encascalhamento na estrada que passa na residência de Adão Valter, Sirlei, Voltair e 
Cláudio, até a estrada da Palmeira, com entrada das residências.  A PEDIDO DA COMUNIDADE. 
Justificativa: Existem vários moradores nessa região e esse trajeto se encontra com dificuldades de 
tráfego de veículos.  APROVADO 12/04/10 
PEDIDO DE PROVIDÊNCIA N° 105/10 DO VEREADOR RENATO - no sentido que seja providenciado 
patrolamento e encascalhamento na entrada da casa de Adão Éles, após a entrada de Adão Valter. A 
PEDIDO DO PROPRIETÁRIO. Justificativa: Nessa estrada devido a muitas chuvas e pouco trânsito 
aumentou a vegetação no meio da estrada,  e nesse local todos os dias passa um aluno que chega 
molhado no ponto do ônibus devido ao tamanho da vegetação. APROVADO 12/04/10 
PEDIDO DE PROVIDÊNCIA N° 134/10 DO VEREADOR RENATO - no sentido que seja providenciada a 
reabertura da estrada que vai até a chácara do falecido Ramiro, entrada antes da residência do Sr. 
Dirceu Lanzarini. Justificativa: Os agricultores: Fábio Lanzarini, Dirceu Lanzarini, Rosalino da Boa Nova e 
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João Luiz necessitam desta estrada para preparação do solo para o plantio de fumo e também neste 
local existe mato que está na época de corte que não pode ser transportado devido a impossibilidade de 
tráfego de veículos na mesma. A pedido dos agricultores citados. APROVADO 14/06/10. 
INDICAÇÃO N° 009/10 DO VEREADOR RENATO - no sentido que seja feita a doação do material do 
prédio da Escola Jacinto Pereira Lago para fins de uso na propriedade da Capela Santa Rita de Cássia. 
Justificativa: A presente Escola encontra-se em situação precária, impossibilitada de qualquer uso 
devido ao risco de segurança que a obra apresenta; porém parte do material está em boas condições, 
podendo o mesmo ser de grande importância para reforma nas construções encontradas na propriedade 
da Capela Santa Rita de Cássia. APROVADO 02/08/10. 
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VEREADOR  
PAULO FERNANDO 

  
 
PEDIDO DE PROVIDÊNCIA N° 007/10 DO VEREADOR FERNANDO - no sentido de que seja 
providenciado  patrolamento e encascalhamento da estrada que sai da produção e desce pela Estrada 
dos Pachecos, até o Gramal, com entradas das residências. APROVADO 08/02/10. 
PEDIDO DE PROVIDÊNCIA N° 008/10 DO VEREADOR FERNANDO - no sentido de que seja 
providenciado, COM URGÊNCIA, patrolamento e encascalhamento da estrada que sai da Produção, Lili, 
Ricardo Machado e outros moradores, Água Fria, descendo até a Zona dos Pachecos, com entrada das 
residências. APROVADO 08/02/10. 
PEDIDO DE PROVIDÊNCIA N° 034/10 DO VEREADOR FERNANDO – no sentido que seja 
providenciado patrolamento da estrada dos Pachecos, saindo de Almiro Carmo, Valdomiro e Lauro, até a 
divisa de Cerro Grande do Sul. APROVADO 22/02/10. 
PEDIDO DE PROVIDÊNCIA N° 035/10 DO VEREADOR FERNANDO – no sentido que seja 
providenciado patrolamento e encascalhamento da estrada que sai do Alto Bonito, descendo por Adão 
da Vó, Jair Machado, Roni, até o Armazém de José do Carmo, Estrada dos Pachecos. APROVADO 
22/02/10. 
PEDIDO DE PROVIDÊNCIA N° 036/10 DO VEREADOR FERNANDO – solicita ao Executivo Municipal 
que o entre em contato com a CEEE para estudar a possibilidade de melhorar a rede para trifásica, que 
sai de São José, onde já existe rede trifásica, e seja implantada desse local até a Estrada da Produção. 
Justificativa: Devido à grande queda de energia e com o aumento de residências, existe a necessidade 
de melhora da rede elétrica que tem quedas constantemente. APROVADO 22/02/10. 
PEDIDO DE PROVIDÊNCIA N° 061/10 DO VEREADOR FERNANDO - no sentido de que seja 
providenciado patrolamento e encascalhamento da estrada que sai da Estrada do Gramal, descendo da 
residência do Sr. Marinho, Júlio da Silva Soares, Adão Soares, Jones e Silvana Soares, com a 
construção de um bueiro nesse trajeto, descendo até a propriedade de Pelé e Ricardo Pereira, na divisa 
com Cerro Grande do Sul. APROVADO 15/03/10. 
PEDIDO DE PROVIDÊNCIA N° 078/10 DO VEREADOR FERNANDO – no sentido que seja 
providenciada COM URGÊNCIA, abertura e patrolamento na estrada do Cerro dos Abreus, entrada 
Ricardo Birica e outros moradores até a propriedade do Sr. Américo e Dona Aurora com a reforma 
completa da ponte. APROVADO 22/03/10. 
INDICAÇÃO N° 006/10 DO VEREADOR FERNANDO– Executivo Municipal e à Secretaria da Educação 
no sentido que seja providenciada reforma na Escola Marechal Deodoro da Fonseca, trocando de lugar o 
portão de entrada e também reformando a fachada da Escola, com mão de obra e material, colocando o 
nome da escola. APROVADO 29/03/10. 
PEDIDO DE PROVIDÊNCIA N° 094/10 DO VEREADOR FERNANDO - no sentido que seja 
providenciada colocação de mais uma lâmpada de iluminação pública, em poste, exterior, na Escola 
Marechal Deodoro da Fonseca e conserto das já existentes. APROVADO 05/04/10. 
PEDIDO DE PROVIDÊNCIA N° 095/10 DO VEREADOR FERNANDO - no sentido que seja 
providenciada troca de lugar da lixeira da Escola Marechal Deodoro da Fonseca. Justificativa: A posição 
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em que a lixeira se encontra atualmente leva o mau odor para dentro da Escola, esta deveria ser trocada 
para um local contrário ao vento, do outro lado da escola, evitando assim levar o mau odor para dentro 
das dependências Escolares. APROVADO 05/04/10. 
PEDIDO DE PROVIDÊNCIA N° 137/10 DO VEREADOR FERNANDO - no sentido que seja 
providenciado a reforma de um bueiro com colocação de mais canos, nas proximidades da residência do 
Sr. Adão Rosa, Estrada do Gramal que vai até o Armazém do Sr. Madinho, e também encascalhamento 
da mesma estrada. APROVADO 21/06/10 
PEDIDO DE PROVIDÊNCIA N° 138/10 DO VEREADOR FERNANDO - que sejam providenciados 
patrolamento e encascalhamento da estrada que sai da Estrada da Produção, Sr. Lili, Ricardo Machado, 
Estrada da Água Fria, Capela Santa Rita, passando pela residência de Romana, Umbelino, Olimpio 
Camargo até a Estrada dos Pachecos. APROVADO 21/06/10. 
PEDIDO DE PROVIDÊNCIA N° 149/10 DO VEREADOR FERNANDO - no sentido que sejam 
providenciados, COM URGÊNCIA, reforma e troca de pranchões, com aterramento, na ponte da Estrada 
da Água Fria, depois da Capela Santa Rita de Cássia. APROVADO 12/06/10. 
PEDIDO DE PROVIDÊNCIA N° 178/10 DO VEREADOR FERNANDO – no sentido que seja 
providenciado colocação de duas ou três caçambadas de cascalho no bueiro que localiza-se na Zona 
dos Pachecos, perto da residência de João Araci da Silva Felício. Também nas entradas das residências 
de Vilson (Fera), Cindoca e Josi. APROVADO 30/11/10. 
PEDIDO DE PROVIDÊNCIA N° 179/10 DO VEREADOR FERNANDO – no sentido que sejam 
providenciados patrolamento e encascalhamento na Estrada do Gramal e Estrada dos Cantilhos, 
passando pela residência de Polaco, Vilson Fonseca, João Araci e outros. APROVADO 30/11/10. 
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VEREADOR  
OSMAR 

 
 
PEDIDO DE PROVIDÊNCIA N° 042/10 DO VEREADOR OSMAR - no sentido de que seja providenciado 
patrolamento geral e encascalhamento na estrada que parte de Renato, no Campo da Lagoa, passando 
pelo Cerro do Júlio e residência do falecido Miguel Alonso, até João Seixas, com as entradas também. 
Justificativa: Não há mais trânsito nesse local por falta de condições.  
PEDIDO DE PROVIDÊNCIA N° 065/10 DO VEREADOR OSMAR -  no sentido de que seja 
providenciado rebaixamento na Estrada saindo da Invernada dos Abreus, fazendo o contorno no  
Damásio indo até Antonio da Sirlei, voltando indo até Olídio, retornando, indo até o salão São Francisco 
Estrada da Produção Morrinhos.  
PEDIDO DE INFORMAÇÃO N° 007/10 DO VEREADOR OSMAR -  no sentido que informe a esta Casa 
Legislativa se o transporte colegial de 1° e 2º graus da Zona dos Pachecos foi mal programado ou se os 
servidores não estão cumprindo bem com os seus contratos. Justificativa: Faço esse pedido por ter 
recebido várias reclamações.  
PEDIDO DE PROVIDÊNCIA N° 139/10 DO VEREADOR OSMAR- no sentido que seja providenciado 
atendimento preventivo na área da Saúde em todo o Município. APROVADO 28/06/10. 
PEDIDO DE PROVIDÊNCIA N° 140/10 DO VEREADOR OSMAR - reitera indicação N° 145/09, de 
autoria do Vereador Jorge, aprovada dia 03 de agosto de 2009, até o momento não providenciado pelo 
Executivo Municipal, no sentido que seja providenciado estacionamento oblíquo na Praça Central, em 
frente ao supermercado Santa Rita, inclusive, com placas indicativas na Rua Cônego Jose Wiest, com 
placa indicativa de carga e descarga na rua. Justificativa: Devido ao aumento de trânsito hoje o 
estacionamento esta ficando um caos porque a rua é muito estreita e a melhor solução é fazer esse 
estacionamento, para que os outros veículos possam transitar corretamente, melhorando o tráfego, 
inclusive, em dias de festa. APROVADO 28/06/10. 
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PEDIDO DE PROVIDÊNCIA N° 009/10 DA VEREADORA ROSA  - no sentido de que seja 
providenciado, restauração de entrada da residência da Senhora Higinia da Silva Vieira, localizada na 
Serra do Herval saindo da Estrada da Produção. APROVADO 08/02/10. 
PEDIDO DE PROVIDÊNCIA N° 010/10 DA VEREADORA ROSA  - no sentido de que seja 
providenciado, restauração com encascalhamento na entrada da residência da Senhora Nilza Rodrigues, 
saindo na residência de Marcia Tatiane, localizada na Serra do Herval saindo da Estrada da Produção. 
APROVADO 08/02/10. 
PEDIDO DE PROVIDÊNCIA N° 011/10 DA VEREADORA ROSA - no sentido de que seja providenciado, 
restauração com encascalhamento na entrada da residência de Ricardo Machado de Lima até a 
Residência de Revelino Vieira Machado, localizado na Serra do Herval. APROVADO 08/02/10. 
PEDIDO DE PROVIDÊNCIA N° 031/10 DA VEREADORA ROSA – no sentido que seja providenciado 
patrolamento, encascalhamento e alargamento nos trechos necessários, com reparo nos bueiros,  
saindo da Estrada da Produção, passando pela casa de Alvina Nogueira, casa de Luizinho, até a Estrada 
Geral da Água Fria, com entrada das residências. APROVADO 22/02/10. 
PEDIDO DE PROVIDÊNCIA N° 032/10 DA VEREADORA ROSA – no sentido que seja providenciado 
patrolamento, saindo da Estrada da Produção, entrada da Casa de Barrosinho até a casa de Romeu 
Rodrigues dos Santos e Claudiomar dos Santos, com entrada das residências. Justificativa: Essa 
estrada é muito necessária porque é usada para a retirada de melões e outros produtos agrícolas. A 
estrada está em péssimas condições, ocasionando dificuldade no trabalho dos plantadores. APROVADO 
22/02/10. 
PEDIDO DE PROVIDÊNCIA N° 033/10 DA VEREADORA ROSA – no sentido que seja providenciado 
patrolamento e encascalhamanto nos trechos necessários, saindo da Capela Nossa Senhora Aparecida, 
passando pela casa de Evaldo, Ernandi, até a Estrada Geral, retornando, saindo da estufa de Antônio 
Duarte, passando pela casa da falecida Jovita, casa de Jota, Herotilde, até a Estrada Geral da Produção, 
com reparo dos bueiros e entrada das residências. Também troca de pranchões da ponte que fica depois 
da Capela Nossa Senhora Aparecida. APROVADO 22/02/10. 
PEDIDO DE PROVIDÊNCIA N° 050/10 DA VEREADORA ROSA – no sentido que seja providenciado 
patrolamento e encascalhamento, com entradas das residências, saindo da Produção, passando pela 
casa de João Pacheco, Valdemar, Associação dos Marques, até a Geral. APROVADO 01/03/10. 
PEDIDO DE PROVIDÊNCIA N° 051/10 DA VEREADORA ROSA – no sentido que seja providenciado a 
construção de uma guarita de parada de ônibus em frente à casa de Dete Nogueira, na estrada da 
Produção. APROVADO 01/03/10. 
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PEDIDO DE PROVIDÊNCIA N° 052/10 DA VEREADORA ROSA – no sentido que seja providenciado a 
construção de uma guarita de parada de ônibus na entrada da residência de Sebaldo Briddi, na estrada 
da Produção. APROVADO 01/03/10. 
PEDIDO DE PROVIDÊNCIA N° 053/10 DA VEREADORA ROSA - no sentido de que seja  providenciada 
a colocação de ventiladores ou ar-condicionados na Capela Mortuária. Justificativa: A ventilação na 
capela em dias de calor é deficiente, e algumas pessoas têm até mesmo problemas de saúde devido ao 
calor excessivo, não podendo permanecer o tempo todo no local em dias de velório. APROVADO 
08/03/10. 
PEDIDO DE PROVIDÊNCIA N° 054/10 DA VEREADORA ROSA - no sentido de que seja providenciada 
a construção de uma guarita de parada de ônibus na entrada da residência de Romildo Briddi, na 
estrada da Produção. Justificativa: Nessa região há uma grande quantidade de moradores, sendo que 
muitos são estudantes e não têm nenhum  lugar onde possam se abrigar em dias de chuva ou sol 
intenso, nessa parada também passam transportes coletivos para diversos lugares. APROVADO 
08/03/10. 
PEDIDO DE PROVIDÊNCIA N° 055/10 DA VEREADORA ROSA - no sentido de que seja providenciada 
a construção de uma guarita de parada de ônibus na Estrada da Produção, passando depois da 
residência de Egínia. Justificativa: Nessa região há em torno de 7 famílias, sendo que muitos são 
estudantes e não têm nenhum  lugar onde possam se abrigar em dias de condições climáticas adversas, 
nessa parada também passam transportes coletivos para diversos lugares. APROVADO 08/03/10. 
PEDIDO DE PROVIDÊNCIA N° 063/10 DA VEREADORA ROSA - no sentido de que seja providenciada 
restauração da estrada com encascalhamento saindo da Produção, em frente à casa de Paulo, 
passando pelos Bonilhas até a Casa de Hélio (Carrapicho). APROVADO 15/03/10. 
PEDIDO DE PROVIDÊNCIA N° 69/10 DA VEREADORA ROSA – no sentido que seja de que seja 
providenciada colocação de canos na entrada da Capela Santa Rita de Cássia, na Água Fria.  
Justificativa: Existe uma valo, e após as chuvas o valo aumentou tornando impossível a entrada de 
veículos nesse local. O pedido visa ainda que os carros tenham onde estacionar na festa da capela que 
está se aproximando. APROVADO 15/03/10. 
PEDIDO DE PROVIDÊNCIA N° 076/10 DA VEREADORA ROSA - no sentido que seja providenciado 
roçada na entrada da Estrada da Produção, passando pela Estrada da Água Fria até a divisa do 
Município, retornando, passando pela residência do Sr. Fernando Nogueira, Luizinho Lima até a Estrada 
da Produção. APROVADO 22/03/10. 
PEDIDO DE PROVIDÊNCIA N° 077/10 DA VEREADORA ROSA - no sentido que seja providenciado 
roçada na estrada saindo da estrada geral residência do Sr. Donires Teixera, passando pelo Passo dos 
Macacos até a Figueirinha, retornando passando pela estufa de Joel Nogueira, passando também pela 
propriedade do falecido Adão Polaco até a Estrada Geral. APROVADO 22/03/10. 
PEDIDO DE PROVIDÊNCIA N° 079/10 DA VEREADORA ROSA – no sentido que seja providenciado 
roçada na estrada da Serra do Herval, saindo da Capela Nossa Senhora Aparecida, passando pela casa 
de Ari Rodrigues, estufa do Sr. Antônio Duarte, Ernandes Guedes até a Estrada Geral. APROVADO 
22/03/10. 
PEDIDO DE PROVIDÊNCIA N° 097/10 DA VEREADORA ROSA - no sentido que seja providenciada a 
restauração da entrada da residência do Sr. Genorão, com restauração de um bueiro, localizado no 
Arroio dos Cachorros, próximo a residência  do Sr. Jorge. APROVADO 05/04/10. 
PEDIDO DE PROVIDÊNCIA N° 107/10 DA VEREADORA ROSA - no sentido que sejam providenciado 
patrolamento e encascalhamento nos trechos necessários, com reparos existentes no trecho, saindo da 
Estrada Geral, passando pela residência de Olavo Mariano da Silva, Sr. Breno Cangusul, Sr. Claudiomar 
Fagundes Fortes, até a Estrada da Produção. APROVADO 12/04/10. 
PEDIDO DE PROVIDÊNCIA N° 108/10 DA VEREADORA ROSA - no sentido que seja providenciado 
patrolamento e encascalhamento, com roçadas nos trechos necessários, saindo da Estrada Geral 
passando pela residência do Sr. Virgíneo Inácio dos Santos,  Sr. Luíz Inácio dos Santos, Srª Maria 
Mariano até a propriedade de Ivo Garcia, com entradas de residência. APROVADO 12/04/10. 
PEDIDO DE PROVIDÊNCIA N° 118/10 DA VEREADORA ROSA - no sentido que seja utilizado o prédio 
onde funcionava a Escola Florêncio Vieira da Silva para o PSF. Justificativa: Faço o pedido devido à 
distância da Sede que se encontra a comunidade da Serra do Herval, dificuldade de horários de 
transporte e valor gasto no mesmo, também ao benefício que causaria às comunidades próximas que 
utilizariam o referido PSF. Cabe ainda lembrar que em caso de emergência ou de algum acidente é de 
grande importância um atendimento mais próximo, em conseqüência mais rápido. Acrescento que o 
referido prédio está desativado e em boas condições. APROVADO 03/05/10. 
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PEDIDO DE PROVIDÊNCIA N° 136/10 DA VEREADORA ROSA - no sentido que seja providenciada a 
construção de uma guarita de parada de ônibus na Estrada da Produção, nas proximidades da 
residência do Sr. Adão Abreu, entrada da estrada que vai para Água Fria. APROVADO 21/06/10. 
PEDIDO DE PROVIDÊNCIA N° 150/10 DA VEREADORA ROSA- no sentido que sejam providenciados 
patrolamento e encascalhamento com construção de um bueiro na entrada da residência do Senhor 
Vicente Pacheco, localizado na Serra do Herval. APROVADO 02/08/10. 
PEDIDO DE PROVIDÊNCIA N° 153/10 DA VEREADORA ROSA- Retirado pela autora 02/08/10. 
PEDIDO DE PROVIDÊNCIA N° 158/10 DA VEREADORA ROSA – no sentido que seja providenciada a 
reabertura de estrada, saindo da Produção até a Chácara de Maria Vieira Chimiski, com construção de 
bueiro ou pontilhão. APROVADO 27/09/10. 
PEDIDO DE PROVIDÊNCIA N° 162/10 DA VEREADORA ROSA – no sentido que sejam providenciados 
patrolamento, encascalhamento e construção de bueiros nos trechos necessários, saindo da Estrada 
Geral Água Fria, passando pela casa do Sr. Romeu Azambuja, Sr. João Azambuja até a Estrada Geral 
que fica próxima a divisa do Município de Cerro Grande do Sul. APROVADO 04/10/10. 
PEDIDO DE PROVIDÊNCIA N° 163/10 DA VEREADORA ROSA – no sentido que seja providenciado 
desentupimento de bueiro em frente à casa de Vera Lúcia Farias da Silva, localizado na Estrada da 
Produção próxima à casa do Ex-Vereador Cloves Lanzarini. APROVADO 13/10/10. 
PEDIDO DE PROVIDÊNCIA N° 169/10 DA VEREADORA ROSA –  no sentido que seja providenciada a 
reconstrução de um bueiro localizado na entrada da residência de Marçal Pacheco, que seja também 
colocado cascalho após o bueiro citado. Justificativa: O referido bueiro já foi reformado no presente ano, 
porém novamente encontra-se em más condições. Acrescento que o local por onde passa o referido 
bueiro encontra-se sem passagem, devido ao fato do local ser a única entrada para a residência antes 
citada. APROVADO 03/11/10. 
PEDIDO DE PROVIDÊNCIA N° 185/10 DA VEREADORA ROSA – no sentido que seja providenciada a 
reconstrução de guarita de parada de ônibus localizada na Estrada da Produção, próximo à residência 
de Maria Vieira Chimiski e guarita de parada de ônibus localizada na entrada da Cachoeira do Armando. 
APROVADO 20/12/10. 
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PEDIDO DE PROVIDÊNCIA N° 004/10 DO VEREADOR IVAN - no sentido de que seja providenciado 
patrolamento na estrada da Linha Nova até a Boca do Campo, e também no acesso a divisa com o 
município de Sertão Santana. JUSTIFICATIVA: Esses acessos são de bastante fluxo de veículos e as 
reclamações por parte da população local e de fora são freqüentes. APROVADO 08/02/10. 
PEDIDO DE PROVIDÊNCIA N° 005/10 DO VEREADOR IVAN - no sentido de que seja providenciado 
patrolamento da estrada Linha Capitão Garcia, que sai do Mercado Tejada até a divisa do Município, 
entre as propriedades de Belmiro Bielavski e Juarez Kologeski. JUSTIFICATIVA: Essa estrada é um 
acesso de ligação entre os municípios vizinhos, alvo de queixas pelo abandono e precariedade. 
APROVADO 08/02/10. 
PEDIDO DE PROVIDÊNCIA N° 006/10 DO VEREADOR IVAN -  no sentido de que seja providenciado o 
patrolamento e alargamanto da Estrada da Água Fria, entre os trechos do Armazém do Donires até 
Figueirinha, e os trechos da estrada que passam na propriedade do Pascoal até a divisa com Cerro 
Grande do Sul, próximo às 5 estufas. Assim como o que passa em frente ao Salão do Vicente Tavares, 
até a divisa com São José, Cerro Grande do Sul. JUSTIFICATIVA: Esses acessos são pertencentes à 
região da Água Fria e estão em alguns trechos intransitáveis. APROVADO 08/02/10. 
PEDIDO DE PROVIDÊNCIA N° 020/10 DO VEREADOR IVAN - no sentido de que seja providenciada a 
revisão e conserto das lâmpadas as iluminação pública de nosso Município, mais precisamente no 
interior onde se encontra mais deficitária a iluminação pública existente. Justificativa: A área rural fica 
mais exposta à criminalidade por ser distante da Sede, a iluminação não só ajuda a iluminar, como na 
prevenção de delitos aos comércios e residências do meio rural. APROVADO 17/02/10. 
PEDIDO DE INFORMAÇÃO N° 001/10 DO VEREADOR IVAN - que informe a esta Casa Legislativa se 
existe algum estudo ou levantamento no sentido de construir lixeiras públicas em nosso Município. Se 
há, pedimos que informe à Casa Legislativa com os respectivos prazos para a efetivação. APROVADO 
17/02/10. 
PEDIDO DE PROVIDÊNCIA N° 025/10 DO VEREADOR IVAN - no sentido de que seja providenciada a 
construção de uma guarita de parada de ônibus nas proximidades da CERTAJA, na Estrada Linha Nova. 
Justificativa: Nesse local as pessoas costumam esperar o ônibus que vai e vem de Porto Alegre, onde 
ali aguardam transporte para irem para as suas casas ou para a Município de Barão do Triunfo e 
também na espera de ônibus para outras localidades. APROVADO 22/02/10. 
PEDIDO DE PROVIDÊNCIA N° 026/10 DO VEREADOR IVAN - no sentido de que seja providenciada a 
construção de uma guarita de parada de ônibus nas proximidades da residência do Sr. Romildo, na 
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Invernada dos Abreus. Justificativa: Nesse local existe um cruzamento, sendo assim saída de diversos 
transportes coletivos para o centro do Município e demais localidades. APROVADO 22/02/10. 
PEDIDO DE PROVIDÊNCIA N° 027/10 DO VEREADOR IVAN - no sentido de que seja providenciado a 
construção de uma guarita de parada de ônibus nas proximidades da casa de Olavo Lima, Cerro dos 
Abreus. Justificativa: Nesse local existe um cruzamento, sendo assim saída de diversos transportes 
coletivos para o centro do Município e demais localidades. APROVADO 22/02/10. 
REQUERIMENTO N° 001/10 DO VEREADOR IVAN - no sentido de que seja realizada Sessão Itinerante 
em Morrinhos, nas dependências da Associação Comunitária de Morrinhos, dia 03 de maio de 2010, às 
18:00 horas. APROVADO 01/03/10. 
REQUERIMENTO N° 002/10 DO VEREADOR IVAN – no sentido de que seja enviada à Casa 
Legislativa, cópia da ata das reuniões de todos os Conselhos Municipais, realizadas em 2009. 
APROVADO 01/03/10. 
PEDIDO DE PROVIDÊNCIA N° 058/10 DO VEREADOR IVAN - no sentido de que seja providenciada a 
construção de um aponte na localidade Boca do Campo entre a propriedade do Srº Jovenil e seu filho 
Cláudio e na propriedade do Sr. Eraldo sob o Arroio Velhaco. APROVADO 08/03/10. 
PEDIDO DE INFORMAÇÃO N° 002/10 DO VEREADOR IVAN – no sentido que informe a esta Casa 
Legislativa: 
- se a Lei Municipal n 235/09, que autoriza o Poder Executivo Municipal a proceder à contratação de 
pessoal por prazo determinado para o PSF, foi posta em prática; 
- caso positivo, relacione os nomes dos ocupantes das vagas criadas na referida lei para Agentes 
Comunitários de Saúde e a área territorial do Município onde estão atuando; 
- informe  se foi prorrogado o contrato, já que a lei ampara a contratação para seis meses, prorrogáveis 
por mais seis meses em razão de excepcional interesse público. 
- quais as ações efetuadas pelos Agentes até o presente momento. APROVADO 08/03/10. 
PEDIDO DE INFORMAÇÃO N° 003/10 DO VEREADOR IVAN – no sentido que informe a esta Casa 
Legislativa: - Se o FAPS (Fundo de Aposentadoria e Pensão dos Servidores) continua com seu repasse 
em atraso. - Caso positivo, informe os meses e valores em inadimplência. APROVADO 08/03/10. 
PEDIDO DE PROVIDÊNCIA N° 070/10 DO VEREADOR IVAN - no sentido que seja providenciado 
colocação iluminação pública nas proximidades da antiga Escola Conrado Tejada Garcia, onde hoje 
funciona a Associação Comunitária da Linha Nova e o Clube de Mães, assim como realizações de 
missa. APROVADO 22/03/10. 
PEDIDO DE INFORMAÇÃO N° 004/10 DO VEREADOR IVAN – no sentido que informe a esta Casa 
Legislativa: - quantos alunos são conduzidos na linha licitada: Costa do Rolante, Escola Princesa 
Leopoldina, Serrinha, Valdemar Marques, Belo até Barão do Triunfo. - qual o veículo que faz o transporte 
escolar nesse itinerário; - qual a capacidade de alunos exigida no edital para o veículo efetuar esse 
transporte escolar; - no caso do não cumprimento das exigências contidas no Edital de licitação do 
transporte escolar, quais as cláusulas do contrato cabíveis ao Executivo para com a empresa vencedora 
da referida licitação. Justificativa: Fui procurado por pais que alegam que esse transporte encontra-se 
irregular, inclusive outra empresa transporta o excedente de alunos, porém a mesma alega aos pais não 
ser a responsável em caso de acidente ou problema com esses alunos porque eles não estão incluídos 
no seguro de acidentes (APP) do veículo. APROVADO 22/03/10. 
INDICAÇÃO Nº 001/10 DO VEREADOR IVAN - enviando anteprojeto que “Dispõe  sobre o concurso 
público para a escolha do Hino Oficial do Município de Barão do Triunfo e dá outras providências”, para 
adesão ao projeto, posterior aprovação da Câmara, sanção e promulgação. APROVADO 22/03/10. 
PEDIDO DE PROVIDÊNCIA N° 084/10 DO VEREADOR IVAN - no sentido que seja providenciado 
conserto do bueiro de acesso à propriedade do Sr. Celso Collovini Machado. Justificativa: A 
precariedade do referido bueiro impossibilita o transporte de carga e descarga de produtos, e o 
proprietário alega que o bueiro está ruindo, podendo a qualquer momento ocasionar um prejuízo maior.  
APROVADO 24/03/10. 
PEDIDO DE PROVIDÊNCIA N° 085/10 DO VEREADOR IVAN - no sentido que seja providenciada a 
colocação de uma gabine auxiliar no caminhão branco Agrale de forma que, com esse acessório, 
possam conduzir mais pessoas quando ocorrer deslocamento para os locais de trabalho designados 
pela Secretaria de Obras. Justificativa: Várias vezes vimos esse caminhão circulando pelo Município a 
serviço e carregando utensílios de trabalho. Colocando a gabine auxiliar poderiam transportar 
ferramentas na carroceria e ao mesmo tempo um número bem maior de pessoas na cabine auxiliar, 
facilitando e agilizando o transporte dos funcionários da Secretaria de Obras, evitando ter que colocar 
um veículo especialmente para buscá-los ou levá-los. A medida resultaria em agilidade, economia de 
tempo e dinheiro. APROVADO 29/03/10. 
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INDICAÇÃO N° 002/10 DO VEREADOR IVAN – no sentido que sejam criadas duas secretarias 
Municipais em um mesmo local na região da Zona dos Pachecos: Secretaria de Obras e Secretaria da 
Agricultura, com maquinários suficientes para atender as regiões mais distantes e carentes desses 
serviços no Município de Barão do Triunfo. Justificativa: Acredita-se que se for trabalhado nesse 
sentido, teremos condições de ter uma patrola, uma retro, uma caçamba e um trator agrícola para 
prestar serviços a essas comunidades. Do ponto de vista dos funcionários, sabemos que temos 
coordenadores nas duas áreas, Agricultura e Obras, podendo juntamente com os operadores 
desenvolver um grande trabalho nas regiões: Zona dos Pachecos, Serra do Herval, Gramal, Adão Valter, 
Invernada dos Abreus, Arroio dos Cachorros, entre outras; tornando o direito de igualdade prevalecido 
nesses serviços dentro de nosso Município em áreas que são fundamentais e altamente produtivas. 
APROVADO 29/03/10. 
PEDIDO DE PROVIDÊNCIA N° 098/10 DO VEREADOR IVAN - no sentido que seja providenciado 
patrolamento e abertura da estrada que dá acesso a residência do Sr. José Coutinho Boeira, um trecho 
de aproximadamente 150 metros, no qual praticamente inviabiliza a entrada e saída de veículos. Esse 
trecho é localizado na Linha Nova, no lado direito após a Igreja Luterana. APROVADO 05/04/10. 
REQUERIMENTO N° 008/10 DO VEREADOR IVAN - no sentido que as reuniões ou audiências públicas 
realizadas pelo Executivo onde haja necessidade da presença do Legislativo sejam marcadas no mínimo 
com uma semana ou cinco dias úteis de antecedência. Justificativa: Seria para facilitar de modo que os 
vereadores possam ter mais tempo e ciência sobre os assuntos a tratar. APROVADO 05/04/10. 
REQUERIMENTO N° 009/10 DO VEREADOR IVAN - no sentido cancelada a reunião itinerante de 07 de 
junho de 2010, na Associação Comunitária de Morrinhos. APROVADO 19/04/10. 
INDICAÇÃO N° 007/10 DO VEREADOR IVAN - no sentido que seja estudada a possibilidade de 
aquisição de um veículo com estrutura para abastecer outros veículos e máquinas das Secretarias de 
Obras e Agricultura, assim como de outras Secretarias. Justificativa: Esse veículo, possivelmente um 
Caminhão Tanque, poderá se deslocar pelo Município e fazer o abastecimento onde, estiverem as 
máquinas, tratores, caminhões e outros veículos, facilitando e evitando o transporte irregular de 
combustíveis, bem como capacitando pessoas para que possam fazer esse serviço de abastecimento, 
com EMENDA do VEREADOR ALVARO: no sentido que seja colocado chave no tanque das máquinas 
que se deslocam para o interior. APROVADO 26/04/10. 
PEDIDO DE INFORMAÇÃO N° 014/10 DO VEREADOR IVAN - que informe a esta Casa Legislativa o 
que segue: O valor do salário básico dos Técnicos em Enfermagem; Quanto cada uma recebeu cada 
mês, de janeiro de 2010 até junho de 2010, incluindo horas extras. Justificativa: Membros da 
comunidade constantemente questionam sobre o assunto, por isso, para melhor esclarecer a essas 
pessoas, solicito o pedido. APROVADO 02/08/10. 
INDICAÇÃO N° 011/10 DO VEREADOR IVAN – que seja ampliado o atendimento de prevenção da 
saúde da mulher e das gestantes em nosso Posto de Saúde Municipal. Justificativa: Tendo em vista que 
o atendimento médico atual é de boa qualidade e há uma grande demanda, consideramos necessário 
que se aumente o número de dias, para que a agenda permita que todas as pacientes sejam atendidas, 
já que atualmente o atendimento é em apenas uma manhã, onde as gestantes têm prioridade e as 
demais acabam por esperar e muitas vezes não conseguem consultar. Ressaltamos que muitas vezes a 
prevenção é o melhor tratamento e mais barato e eficaz para o Município. APROVADO 04/10/10. 
PEDIDO DE INFORMAÇÃO N° 018/10 DO VEREADOR IVAN – no sentido que seja enviado a esta 
casa Legislativa cópia dos últimos Contratos de Prestação de Serviço firmados pelo Executivo Municipal 
para atendimento médico no Município. APROVADO 03/11/10. 
PEDIDO DE INFORMAÇÃO N° 019/10 DO VEREADOR IVAN – no sentido que seja enviado a esta 
casa Legislativa cópia dos últimos Contratos de Prestação de Serviço firmados pelo Executivo Municipal 
para realização de transporte escolar no Município. APROVADO 03/11/10. 
PEDIDO DE INFORMAÇÃO N° 020/10 DO VEREADOR IVAN – no sentido que seja enviado a esta 
casa Legislativa cópia das atas dos Conselhos vinculados à Secretaria de Educação Municipal deste ano 
de 2010. APROVADO 08/11/10. 
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EM CONJUNTO 
 

PEDIDO DE PROVIDÊNCIA N° 062/10 DOS VEREADORES FERNANDO E OSMAR -  no sentido de 
que seja estudada a possibilidade de que o micro da saúde saia da Zona dos Pachecos, Escola 
Marechal Deodoro da Fonseca. Justificativa: Com a saída desse local, beneficiaria mais pessoas das 
regiões: Zona dos Pachecos e Gramal, pois facilitaria o acesso das pessoas mais carentes das regiões 
citadas. APROVADO 15/03/10. 
PEDIDO DE PROVIDÊNCIA N° 064/10 DOS VEREADORES OSMAR E FERNANDO - no sentido de 
que seja providenciado roçadas na Estrada saindo da Invernada dos Abreus, fazendo o contorno no  
Damásio indo até Antonio da Sirlei, voltando indo até Olídio , retornando, indo até o salão São Francisco 
Estrada da Produção Morrinhos. APROVADO 15/03/10. 
REQUERIMENTO N° 006/10 DOS VEREADORES ÁLVARO, ROSA E RENATO - no sentido de que 
seja realizada Sessão Itinerante na Serra do Herval, nas dependências do Salão Paroquial da Capela  
Nossa Senhora Aparecida, dia 03 de maio de 2010, às 18:00 horas, ficando a Sessão Itinerante na 
localidade de Morrinhos, requerida pelo Vereador Ivan, para o dia 07 de junho de 2010. APROVADO 
15/03/10. 
PEDIDO DE INFORMAÇÃO N° 005/10 DOS VEREADORES FERNANDO E OSMAR -  no sentido que 
informe a esta Casa Legislativa sobre o transporte universitário que o Município faz para FUNDASUL e 
ULBRA e outras entidades de ensino; quais os veículos e motoristas, se é do Município ou não e qual a 
possibilidade de cruzar pela Serra do Herval e Zona dos Pachecos nos transportes para a faculdade de 
Camaquã. APROVADO 29/03/10. 
PEDIDO DE INFORMAÇÃO N° 006/10 DOS VEREADORES FERNANDO E OSMAR -  no sentido que 
informe a esta Casa Legislativa como está o andamento da obra do PSF (ESF) Zona dos Pachecos, 
reforma e construção, e também informação do pessoal que já está trabalhando no Município. 
APROVADO 29/03/10. 
PEDIDO DE PROVIDÊNCIA N° 093/10 DOS VEREADORES RENATO E FERNANDO -  no sentido que 
seja providenciado alargamento, patrolamento e encascalhamento na Estrada da Produção de Dorli, 
Zona dos Menezes, Serra do Herval até o Cléo Lacerda. APROVADO 05/04/10. 
PEDIDO DE PROVIDÊNCIA N° 135/10 DOS VEREADORES ÁLVARO E RENATO - no sentido que seja 
providenciada a colocação de um jogo de cano na estrada do bar do Josemar na Água Fria, pois quando 
chove a água da estrada invade sua residência. A pedido de Josemar Ademir Costa da Silva. 
APROVADO 21/06/10. 
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BANCADA DO PMDB  
 

REQUERIMENTO N° 004/10 DA BANCADA DO PMDB – no sentido que seja de que seja criado o 
Conselho Municipal da Mulher em nosso Município. Justificativa: Assegurar à mulher o exercício pleno 
de sua participação no desenvolvimento social e nas atividades de cunho econômico, político e cultural 
da sociedade, desenvolvendo ações, objetivando assegurar condições de igualdade de direitos, 
promover e desenvolver estudos, debates, cursos e pesquisas relativas à mulher, buscar a elaboração e 
acompanhar programas relacionados à área feminina, especialmente na saúde, educação, cultura, 
assistência social, trabalho e organização comunitária. APROVADO 08/03/10. 
PEDIDO DE INFORMAÇÃO 012/10 DA BANCADA DO PMDB - no sentido que informe a relação da 
despesa efetuada pela Câmara com transporte no exercício de 2008, 2009 e 2010, contendo o valor de 
cada viagem e o credor. APROVADO 05/07/10. 
PEDIDO DE INFORMAÇÃO N° 022/10 DA BANCADA PMDB – que sejam enviadas a esta casa 
Legislativa as seguintes informações: Qual a rubrica do Orçamento que contempla os gastos com o 
PSF? Qual o valor do repasse Federal para o Programa PSF ao Município nos anos de 2008, 2009 e 
2010, mensalmente. Em que foi investido os referidos valores, mensalmente. Quais os profissionais que 
estariam atuando no PSF Posto de Saúde até o momento? Com que verba foram pagos? No Contrato 
de Prestação de Serviços nº 043/09 da Prefeitura com a Clínica Médica Colmin Ltda há contratação de 
40 horas semanais de ESF no interior ou no centro, no valor mensal de R$10.000,00. Foram pagos 
estes valores e prestado esse tipo de serviço pela Clínica? Caso positivo, envie cópia dos referidos 
pagamentos. Há Enfermeiro concursado especificamente para o PSF? Há Dentista e Médico 
concursados especificamente para o PSF? Há previsão em outra Lei amparando o pagamento de 
transporte dos demais profissionais para atuarem junto ao PSF no interior, já que apenas Médico PSF e 
Dentista PSF terão indenização pelo deslocamento até o local de trabalho, decorrente da distância e 
dificuldade de acesso? Ou haverá transporte à custa do Município para estes profissionais? Ou estes 
não terão direito a transporte.Quantas unidades de PSF o Município irá manter em funcionamento, após 
a criação dos cargos para o PSF? Em que local?  Justificativa: São questionamentos vindos de pessoas 
ligadas à área da saúde, nos procuraram para que fosse encaminhado pedido de informações ao 
Executivo. APROVADO 29/11/10. 
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INVESTIMENTOS 
 

Aquisição de uma moderna máquina Xerocadora reduzindo de aproximadamente R$3.000,00 
de gastos em Xerox para em torno de R$ 619,00 por ano. 

 
 

 
 
 

Foram adquiridos três Bebedouros de inox visando oferecer melhor qualidade de atendimento  
aos visitantes. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 



Câmara Municipal de Barão do Triunfo 

    
         

 

Resumo/2010                                                                                                        46 
 

 

 

 

Foram adquiridas Persianas para Multissala e para porta de entrada da recepção.  
 

     
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Aquisição de veículo VW, Pólo Sedan, modelo 2011, completo, para a Câmara. 

 

 
 

Instalação Sistema de Energia Tri-fase no Prédio da Câmara Municipal. 
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Concurso  
 

A Câmara criou o cargo de Auxiliar de Serviços Gerais, realizou Concurso Público dia 12 
de setembro de 2010. Tal iniciativa foi tida como forma de economicidade. Antes este 
serviço era prestado por uma Empresa, a qual a Câmara pagava por 20 horas semanais 
valor superior ao que agora paga para a Servidora Concursada, usufruindo do serviço por 
40 horas semanais.  

 
 
 

 


