Legislativo Informa – 22ª Reunião Ordinária

Faisal Karam - Sec. Estado da Educação Ofício nº 1358/19 - Resposta ao
Ofício nº 264/19 de autoria do Ver. Charlis Santos.
Comitesinos - Of. s/n - Encaminha ficha de inscrição para o processo de
renovação da composição do colegiado do COMITESINOS gestão 2019-2020.
Sudeste - Of. s/n - Resposta ao requerimento nº 384/19 de autoria do Ver. Jorge
eloy de Oliveira.
André Selistre - Indicação nº 046/19 - Para que o Poder Executivo adote o
projeto Reluz com lâmpadas de LED, na iluminação pública das praças da
Cidade e vias públicas visando uma grande economia. Sendo que o Projeto
Reluz da Eletrobrás já vem sendo adotado em várias cidades pelo país gerando
grande economia aos municípios.
André Selistre - Indicação nº 047/19 - Para que seja encaminhado á Secretaria
de Saúde, ao Ilustríssimo Senhor Charlis Santos, para que com a verba
destinada do Deputado Federal Alceu Moreira, possa ser dedicado para a
compra de um ônibus para a Secretaria de Saúde para fazer economia para o
município, transportando as pessoas agendadas no posto de saúde que vão para
Porto Alegre todos os dias, economizando com o transporte da empresa Unesul.
Poder Executivo - Of. Nº 716/19-GPM - O Prefeito Municipal solicita licença
para tratamento de saúde pelo período de 02 dias a contar de 27/06/19.
Poder Executivo - Of. Mens. Nº 068/19 - Encaminha Projeto de Lei nº 134/19
Poder Executivo - Projeto de Lei nº 134/19 - Abre Crédito Especial por
Redução, no Orçamento Municipal, altera as Leis Municipais nº 7.884/2017, que
dispõe sobre o Plano Plurianual do Município para 2018 a 2021, Lei Municipal nº
8.173/2018 que dispõe sobre a Lei de diretrizes Orçamentárias para o exercício
de 2019, e Lei Municipal nº 8.207/2018 que dispõe sobre a Lei Orçamentária
Anual e suas alterações" - R$ 47.000,00 - SEMSA.
Poder Executivo - Of. Mens. Nº 069/19 - Encaminha Projeto de Lei nº 135/19
Poder Executivo - Projeto de Lei nº 135/19 - Altera dispositivos da Lei
Municipal nº 6.487, de 21 de março de 2012, que 'Dispõe sobre o quadro de
cargos e funções públicas do município de Santo Antônio da Patrulha-RS,
estabelece o plano de carreira dos servidores e dá outras providências'.
João Luís Moreira e Eronita Andrade - Ped. Prov. Nº 516/19 - Para que a
Secretaria Municipal de Obras, Trânsito e Segurança promova patrolamento e
ensaibramento, na estrada em frente à parada de nº 189, que fica na divisa da
localidade de Portão I com Portão II. Em regime de urgência.
João Luís Moreira e Eronita Andrade - Ped. Prov. Nº 517/19 - Para que a
Secretaria Municipal de Obras, Trânsito e Segurança promova a limpeza de
valeta que fica atrás da parada de nº 188, na localidade de Portão I, bem como
uma caçamba de saibro para colocar em frente à mesma parada. Pois a água
invade e as pessoas não conseguem chegar até a parada, e nem o ônibus
consegue parar. Em regime de urgência.

Eronita Andrade e João Luís Moreira - Requerimento nº 434/19 - Para que
seja remetida a esta Casa Legislativa, no prazo legal de 30 (trinta) dias,
informações por parte da Secretaria Municipal da Saúde, qual o Setor do Posto
de Saúde Central, bem como se já foi devidamente instalada à máquina
impressora que foi doada através de Emenda Parlamentar Municipal à
Secretaria Municipal da Saúde. Destaca-se que ainda existem inúmeras
reclamações de pacientes/usuários que a mesma não se encontra em
funcionamento, pois estão indo tirar cópias/xerox em outros locais da cidade.
Secretaria de Logística e Transporte – DAER - Of. Nº 056/19 - Reposta ao
requerimento nº 139/19 de autoria do Ver. André Selistre.
Secretaria de Logística e Transporte – DAER - Of. Nº 057/19 - Reposta ao
requerimento nº 180/19 de autoria do Ver. Marcelo Santos.
Rodrigo Massulo - Ped. Prov. Nº 518/19 - Para que a Secretaria Municipal de
Obras, Trânsito e Segurança promova operação tapa buracos na Rua Francisco
Flores Alvarez, localizada no bairro Cidade Alta.
Valtair Andrade - Requerimento nº 435/19 - VOTOS DE CONGRATULAÇÕES
aos ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL NOSSA SENHORA MEDIANEIRA, na
Localidade de Boa Vista, pela conquista do 2° lugar na 28ª Olímpiada Municipal
de Santo Antônio da Patrulha, na categoria Futsal. Destacando que o esporte
tem gerado bons frutos para o nosso Município, pois tem revelado grandes
talentos, parabenizamos os professores, que estão utilizando o esporte no
desenvolvimento educativo de seus alunos.
André Selistre - Requerimento nº 436/19 - VOTOS DE CONGRATULAÇÕES
a OAB (Ordem dos Advogados do Brasil), por ter apresentado uma Audiência
Pública tão enriquecedora para discutir o projeto da Reforma da Previdência,
Proposta da Emenda da Constituição (PEC), realizado no dia 26 de junho de
2019, no auditório do Sindicato dos Trabalhadores Rurais.
André Selistre - Ped. Prov. Nº 519/19 - Para que a Secretaria Municipal de
Obras, Trânsito e Segurança providencie a colocação urgente de redutor de
velocidade ou quebra-molas, na Rua Paraná junto com a Rua Bahia, devido á
velocidade dos veículos que lá trafegam, está acontecendo muitos acidentes de
encontro nestas ruas.
SEDUC/RS - Of. Gab. Nº 1418/19 - Resposta ao requerimento nº 291/19 do
Poder Legislativo Municipal.
CFC Santo Antônio - Of. s/n - Solicita apoio do Poder Legislativo para que
interceda junto ao Governo do estado, Deputados Federais e Estaduais para que
possam continuar prestando os serviços à comunidade.
Jorge Eloy de Oliveira - Ped. Prov. Nº 520/19 - Para que a Secretaria Municipal
de Obras, através do Setor de Iluminação Pública, promova revisão geral da rede
de iluminação pública com troca de lâmpadas queimadas na localidade de Canto
dos Guilhermes e colocação de luminária completa no poste de nº 15497 na
localidade de Canto dos Guilhermes.
Marcelo Santos, Samuel Souza, Jorge Eloy de Oliveira, Rodrigo Massulo,
Dirceu Machado, Valtair Andrade e André Selistre - Requerimento nº 437/19

- Solicitam ao Excelentíssimo Senhor Ranolfo Vieira da Cunha, Secretário de
Estado da Segurança Pública, para que seja estudada a possibilidade do envio
de 15 soldados formados recentemente para compor o batalhão de Santo
Antônio da Patrulha, pois há falta de efetivo no município.
Eronita Andrade e João Luís Moreira - Of. s/n - Solicita a concessão de férias
regulamentares pelo período de 11 dias a contar de 16 de julho de 2019,
referente ao período de 11 de julho de 2018 a 10 de julho de 2019.
João Luís Moreira e Eronita Andrade - Ped. Prov. Nº 521/19 - Troca de
lâmpadas na Rua São Jorge, no Bairro Cohab.
Antônio Vieira Dias - Of. S/n - Comunica a impossibilidade de seguir no cargo
de Vereador, em substituição ao Vereador titular Charlis Santos, a partir de
01/07/19.
André Selistre - Ped. Prov. Nº 522/19 - Reitera o Pedido de Providência de nº
321/19 de 06 de maio de 2019, no qual solicita, em caráter de urgência, que a
Secretaria Municipal de Obras e Segurança, promova a recuperação da Estrada
Rosalina Assis de Oliveira, com patrolamento, ensaibramento e envaletamento
das estradas da localidade de Monjolo até a ERS-474 em Santo Antônio da
Patrulha.
André Selistre, Samuel Souza, Jair Belloli, Valtair Andrade, Marcelo Santos
e João Luís Moreira - Requerimento nº 438/19 - Ata VOTOS DE
CONGRATULAÇÕES à Sociedade Beneficente Filantrópica Lar Oscar Vargas,
pela brilhante realização do evento, galeto beneficente, em prol ao Lar Oscar
Vargas e Luzia Catarina, no dia 30 de junho de 2019 no Salão Paroquial da
Cidade Alta de Santo Antônio da patrulha
Poder Legislativo - Requerimento nº 439/19 - VOTO DE PROFUNDO PESAR
pelo falecimento do Ilustríssimo Senhor Mario Ferreira da Silva, ocorrido no dia
29 de junho de 2019.
Manoel Adam - Ped. Prov. Nº 527/19 - Para que a Secretaria Municipal de
Obras, Trânsito e Segurança, promova a revisão da iluminação pública, na praça
do Loteamento Solar I.
Alzemiro Costa - Indicação nº 048/19 - Para que a Administração Municipal
estude a possibilidade de igualar as gratificações dos eletricistas e motoristas da
Secretaria de Obras, Trânsito e Segurança com os da Secretaria Municipal de
Educação.
Alzemiro Costa - Indicação nº 049/19 - Para que a Administração Municipal
através da Secretaria de Obras, Trânsito e Segurança execute a extensão de
rede elétrica nas ruas Pedro Benjamin de Souza e Vicente Fernando de Oliveira,
no entorno da Praça Céu, no bairro Bom Princípio.
Valtair Andrade, Rodrigo Massulo e Samuel Souza - Requerimento nº
440/19 - Solicitam ao Excelentíssimo Senhor Prefeito Daiçon Maciel da Silva,
para que através da Secretaria Municipal da Educação, seja providenciada a
manutenção dos brinquedos e aquisição de novos brinquedos na Escola
Municipal Ilha Encantada, na Localidade de Agasa, uma vez que têm

aproximadamente cinquenta crianças e a escola hoje dispõe somente de dois
brinquedos, e estes estão em péssimo estado de conservação
Jair Belloli - Ped. Prov. Nº 523/19 - Para que a Secretaria de Agricultura e Meio
Ambiente estude a possibilidade do caminhão de resíduos passar pela Estrada
dos Mateus, no Arroio do Carvalho, beneficiando 23 famílias.
Valtair Andrade, Rodrigo Massulo e Samuel Souza - Requerimento nº
442/19 - Solicita ao Excelentíssimo Senhor Prefeito Daiçon Maciel da Silva, para
que através da Secretaria Municipal da Saúde, seja providenciada a colocação
de uma cobertura no Posto de Saúde da Agasa, para abrigar os pacientes que
ficam expostos à chuva.
Rodrigo Massulo e Marcelo Santos - Ped. Prov. Nº 524/19 - Para que a
Secretaria Municipal de Obras, Trânsito e Segurança tome as devidas
providências a respeito do esgoto correndo a céu aberto na Rua Pedro Nunes
da Silva, no Bairro Bom Princípio.
Poder Legislativo - Requerimento nº 441/19 - Solicita ao Ilustríssimo Senhor
ANTÔNIO VALENTE, Diretor do Campus FURG-SAP, a fim de demonstrar
interesse e apoio integral para implantação do Curso de Direito no Município,
sendo de extrema importância à vinda de mais uma opção de graduação para
estudantes da cidade e região. O Poder Legislativo deseja se fazer vinculado,
através de representantes, a futura comissão institucional com o objetivo de
desenvolver o projeto político-pedagógico do curso.
Eronita Andrade e João Luís Moreira - Requerimento nº 443/19 - Solicita ao
Ilustríssimo Senhor Diretor-Presidente do DAER, em caráter de urgência, para
que seja promovida a repintura da faixa de segurança no perímetro urbano de
Santo Antônio da Patrulha na Rodovia ERS-030, em frente à Loja Magazine,
tendo em vista que a pintura encontra-se apagada, dificultando a visibilidade dos
motoristas, trazendo riscos aos pedestres.
Eronita Andrade e João Luís Moreira - Ped. Prov. Nº 528/19 - Para que a
Secretaria Municipal de Obras, Trânsito e Segurança, promova a repintura da
faixa de segurança em frente à Loja Magazine na Rodovia ERS-030, tendo em
vista que as pinturas encontram-se apagadas, dificultando a visibilidade dos
motoristas, trazendo riscos aos pedestres e ciclistas.
João Luís Moreira e Eronita Andrade - Ped. Prov. Nº 529/19 - Para que a
Secretaria Municipal de Obras, Trânsito e Segurança, promova patrolamento,
ensaibramento e abertura de valetas, na Estrada Rosalina Assis de Oliveira,
iniciando na localidade de Monjolo até a ERS 474.
Marcelo Santos - Indicação nº 050/19 - Instalação de uma escola de educação
infantil de 0 a 4 anos, junto a Escola Estadual José Pereira da Rocha na
localidade de Catanduvinha.
João Luís Moreira e Eronita Andrade - Indicação nº 051/19 - Para que seja
incluída no cronograma de atividades da Secretaria Municipal das Obras,
Trânsito e Segurança a realização do asfaltamento da Rua Francisco Flores
Alvarez, no Bairro Cidade Alta, tendo em vista a grande movimentação na
referida rua, além disso, a via pública em questão liga a diversos bairros da
cidade e dá acesso a EMATER e Asilo Lar do Nono.

Dirceu Machado - Indicação nº 052/19 - Proíbe a produção de mudas e o
plantio da “Spathodea Campanulata”, também conhecida como “Espatódea” ou
“Bisnagueira” e incentiva a substituição das existentes
Samuel Souza - Requerimento nº 444/19 - VOTOS DE CONGRATULAÇÕES
ao empresário Márcio Ferreira, que retornou ao nosso Município para
reinaugurar seu estabelecimento comercial “Márcio Lanches e Pizzas”, muito
conhecido pelos Patrulhenses por sua excelente qualidade, tanto na produção
dos fast food, e também no atendimento.
Samuel Souza - Indicação nº 053/19 - Para que a Secretaria Municipal de
Obras, Trânsito e Segurança faça recapeamento da Rua Maurício Cardoso, com
as sobras do asfalto da obra das quinze ruas, uma vez que a rua acima citada é
de grande circulação de veículos, por ser acesso direto ao nosso hospital,
portanto requer uma atenção especial. As manutenções que estão sendo feitas
de nada adiantam, pelo fato de que o asfalto já está em estado crítico, tendo que
ser realizado uma manutenção mais profunda e com brevidade.
Samuel Souza - Requerimento nº 445/19 - Para que seja remetida a esta Casa
Legislativa, no prazo legal de 30 (trinta) dias, informações sobre qual a previsão
do início das obras da Estrada Júlio Brunelli, e também quanto à desobstrução
do sangradouro, ambas localizadas na Lagoa. Tais informações servirão de
subsídios para melhor informar à comunidade Patrulhense.
Comunidade de Arroio do Carvalho – Convite - Festa em Louvor a São Pedro,
dia 14 de julho de 2019, em Arroio do Carvalho.
Jair Belloli - Requerimento nº 446/19 - Solicita a Ilustríssima Senhora Tânia
Maria Chelotti, Gerente do Banrisul, da cidade de Santo Antônio da Patrulha,
solicitando que promova a troca dos caixas eletrônicos antigos por equipamentos
novos, pois só tem 01(um) funcionando.
Jair Belloli - Requerimento nº 447/19 - Solicita ao Ilustríssimo Senhor Natal
Peruzzo, Gerente da Empresa Sudeste Transportes Coletivos Ltda, para que
promova o estudo da possibilidade do ônibus da que faz a linha Caraá, no horário
das 16:30hs passe a fazer a linha pelo Arroio do Carvalho passando pelo Passo
da Forquilha
Jair Belloli - Ped. Prov. Nº 530/19 - Para que a Secretaria de Obras, Trânsito e
Segurança promova a colocação de 02 caçambas de cascalho e abertura da
sarjeta até o bueiro, na frente da escola do Chico Lumã.
Jair Belloli - Ped. Prov. Nº 526/19 - Para que a Secretaria de Obras, Trânsito e
Segurança promova a recuperação da Estrada dos Mateus, no Arroio do
Carvalho, em direção a saibreira do Sr. João Rost e promova a colocação 08
canos de 30 cm, para drenar um banhado ao lado da estrada, os moradores se
propõem a fazer o bueiro.
João Luís Moreira e Eronita Andrade - Ped. Prov. Nº 525/19 - Para que a
Secretaria de Obras, Trânsito e Segurança faça a cedência de três caçambas de
saibro para o Senhor Vitalino Portal, para o mesmo colocar na Estrada que dá
acesso à propriedade e ao Frigorífico, na Localidade de Passo da Forquilha.
Salienta-se que o Senhor Vitalino se dispõe a buscar e espalhar.

ORDEM DO DIA REUNIÃO ORDINÁRIA DE 1º.07/2019

PL Nº 134/2019 que Abre Crédito Especial por Redução, no Orçamento
Municipal, altera as Leis Municipais nº 7.884/2017, que dispõe sobre o Plano
Plurianual do Município para 2018 a 2021, Lei Municipal nº 8.173/2018 que
dispõe sobre a Lei de diretrizes Orçamentárias para o exercício de 2019, e Lei
Municipal nº 8.207/2018 que dispõe sobre a Lei Orçamentária Anual e suas
alterações - R$ 47.000,00 - SEMSA.

