Legislativo Informa – 25ª Reunião Ordinária

Jair Belloli - Requerimento nº 477/19 - Solicita a Ilustríssima Senhora Beatriz
Araújo, Secretaria Estadual de Cultura do RGS para que estude a viabilidade de
disponibilização de computadores para a Biblioteca Pública Municipal Júlio
Costa de Santo Antônio da Patrulha. Sendo um importante acervo histórico da
colonização açoriana no Estado, promovendo programas, projetos e ações que
articulam a informação, a educação e a cultura, oportunizando, a difusão e a
consolidação do hábito da leitura, o apoio à educação continuada, a autonomia
de investigação, o despertar do respeito ao patrimônio cultural e apreciação das
artes, inovações e descobertas científicas, bem como a promoção do diálogo
intercultural favorecendo a diversidade cultural, através do acervo de 15.600
livros, periódicos, jornais, revistas, boletins informativos e materiais especiais,
CDs, DVDs e VHSs.
Poder Executivo - Of. Nº 823/19-GPM - Resposta ao requerimento nº 422/19,
Indicação nº 052/19, Indicação nº 053/19, Requerimento nº 440/19, Indicação nº
056/19, Indicação nº 057/19, Requerimento nº 458/19 e Requerimento nº 451/19.
Bancada do MDB - Requerimento nº 478/19 - Solicita ao Ilustríssimo Senhor
Alceu Moreira, Deputado Federal do MDB, solicitando a colaboração na
liberação de recursos financeiros, por meio de Emenda Parlamentar na Câmara
dos Deputados, a fim de qualificar os serviços e promover melhorias na atenção
básica em saúde no Município, proporcionando, dessa forma, melhor qualidade
de vida aos nossos munícipes. Ademais, a referida solicitação visa fortalecer a
atuação do Vereador na Rede de Atenção Básica em Saúde de Santo Antônio
da Patrulha/RS.
Bancada do MDB - Requerimento nº 479/19 - Solicita ao Ilustríssimo Senhor
Darcísio Perondi, Deputado Federal do MDB, solicitando a colaboração na
liberação de recursos financeiros, por meio de Emenda Parlamentar na Câmara
dos Deputados, a fim de qualificar os serviços e promover melhorias na atenção
básica em saúde no Município, proporcionando, dessa forma, melhor qualidade
de vida aos nossos munícipes. Ademais, a referida solicitação visa fortalecer a
atuação do Vereador na Rede de Atenção Básica em Saúde de Santo Antônio
da Patrulha/RS.
Bancada do MDB - Requerimento nº 480/19 - Solicita ao Ilustríssimo Senhor
Giovani Feltes, Deputado Federal do MDB, solicitando a colaboração na
liberação de recursos financeiros, por meio de Emenda Parlamentar na Câmara
dos Deputados, a fim de qualificar os serviços e promover melhorias na atenção
básica em saúde no Município, proporcionando, dessa forma, melhor qualidade
de vida aos nossos munícipes. Ademais, a referida solicitação visa fortalecer a
atuação do Vereador na Rede de Atenção Básica em Saúde de Santo Antônio
da Patrulha/RS.
Bancada do MDB - Requerimento nº 481/19 - Solicita ao Ilustríssimo Senhor
Márcio Biolchi, Deputado Federal do MDB, solicitando a colaboração na
liberação de recursos financeiros, por meio de Emenda Parlamentar na Câmara
dos Deputados, a fim de qualificar os serviços e promover melhorias na atenção
básica em saúde no Município, proporcionando, dessa forma, melhor qualidade

de vida aos nossos munícipes. Ademais, a referida solicitação visa fortalecer a
atuação do Vereador na Rede de Atenção Básica em Saúde de Santo Antônio
da Patrulha/RS.
Alzemiro Costa - Ped. Prov. Nº 559/19 - Para que a Secretaria Municipal de
Obras, Trânsito e Segurança promova limpeza e operação tapa buracos nas ruas
do bairro Assis Brasil.
Poder Executivo - Of. Mens. Nº 077/19-GPM - Encaminha Projeto de Lei nº
143/19
Poder Executivo - Projeto de Lei nº 143/19 - Altera dispositivo da Lei 6.915, de
27 de novembro de 2013, que 'Autoriza o Poder Executivo a realizar o
pagamento de despesas de moradia e de bolsa auxílio alimentação aos
participantes do Programa Mais Médicos, e dá outras providências'".
CEEE - Of. Nº 100/19 - Encaminha informações sobre cobranças feitas para a
entrega de contas de luz em residências no interior do município e para retirada
de segundas vias na agência local.
Marcelo Santos, Rodrigo Massulo, Dirceu Machado, Valtair Andrade,
Samuel Souza, Jorge Eloy de Oliveira e André Selistre - Moção nº 012/19 MOÇÃO DE APOIO a Associação de Bombeiros do Estado do RS – ABERGS,
entidade representativa dos oficiais e praças bombeiros militares, em apoio à
convocação de todos os 300 (trezentos) candidatos aprovados no último
concurso para Soldado Bombeiro Militar, bem como excedentes aprovados.
Sindicato Rural de Santo Antônio - Of. Nº 012/19 - Solicita o espaço na Tribuna
Livre para que o Presidente do Sindicato Rural, Sr. Jorge Dutra dos santos,
informe sobre a função do sindicato Rural no Município.
Rodrigo Massulo - Requerimento nº 482/19 - VOTOS DE
CONGRATULAÇÕES ao Senhor Marcos Vinícius Vieira de Almeida, nomeado
como novo Presidente do IPÊ – Saúde, no dia 17 de Julho de 2019.
Rodrigo Massulo - Requerimento nº 483/19 - VOTOS DE
CONGRATULAÇÕES a Karim Miskulin, extensivo a todos os colaboradores da
Revista Voto, pelos 15 anos da publicação.
Eronita Andrade e João Luís Moreira - Requerimento nº 484/19 - Para que
seja remetida a esta Casa Legislativa, no prazo legal de 30 (trinta) dias,
informações por parte da Secretaria Municipal da Saúde, sobre a possibilidade
de adequação da sistemática do transporte de pacientes, no que se refere aos
pacientes que realizam tratamentos especiais, como no caso da quimioterapia e
radioterapia, priorizando estas situações. Desta forma, sugere-se que à
Secretaria da Saúde organize um veículo para o transporte, principalmente
destes pacientes, nos casos de urgência e que não conseguem agendar o
transporte no Posto de Saúde Central com antecedência. Destaca-se, que por
vezes, alguns hospitais e médicos trocam o dia da consulta, a fim de auxiliar no
tratamento do quadro clínico dos referidos enfermos, visando resultados mais
satisfatórios. Casos esses que as informações chegam um ou dois dias antes do
encaixe da consulta/tratamento. Citamos, como exemplo, uma paciente que o
hospital onde a mesma se trata ligou um dia antes. A paciente foi até o Posto de
Saúde e não conseguiu transporte e sem possuir condições financeiras não pode

ir à consulta/tratamento, pois no Setor de Transporte do município para
conseguir transporte somente com agendamento bem antecipado a data da
consulta/tratamento. Por isso, da necessidade de organização para
disponibilização de veículos para atender especificadamente essa demanda.
Rodrigo Massulo - Moção nº 013/19 - MOÇÃO DE APOIO a Medida Provisória
881/19, Medida Provisória da Liberdade Econômica, cujo objetivo é facilitar o
ambiente de negócio no Brasil.
Poder Executivo - Of. Mens. Nº 078/19-GPM - Encaminha Projeto de Lei nº
144/19
Poder Executivo - Projeto de Lei nº 144/19 - Concede anistia de multa e mora
e remissão de juros de mora de créditos tributários e não tributários e dá outras
providências.
Rodrigo Massulo e Marcelo Santos - Indicação nº 061/19 - Para que o
Executivo Municipal estude a possibilidade e a viabilidade da colocação de uma
agente de saúde nas localidades de Palmeira do Sertão e Cancela Preta, vindo
a atender as necessidades dos moradores destas localidades e adjacências.
Marcelo Santos - Indicação nº 062/19 - Para que o Executivo Municipal estude
a possibilidade e a viabilidade de que através de uma forma de incentivo a
Secretaria de Cultura e Secretaria de Obras organize e prepare as margens da
estrada de Palmeira do Sertão para o plantio de flores, através do Projeto
Sementinhas do Artesanato.
Rodrigo Massulo e Marcelo Santos - Requerimento nº 485/19 - Solicita ao
Excelentíssimo Senhor VLADIMIR LESSA GUATIMOSIM, Gerente Local da
Companhia Estadual de Energia Elétrica (CEEE), solicitando o aumento da
potência da rede de energia elétrica na localidade de Palmeira do Sertão,
visando beneficiar os consumidores de energia elétrica que residem nesta
localidade.
Rodrigo Massulo e Marcelo Santos - Requerimento nº 486/19 - Solicita ao
Excelentíssimo Senhor DAIÇON MACIEL DA SILVA, Prefeito Municipal de Santo
Antônio da Patrulha – RS, para que, através da Secretaria Municipal de
Agricultura e Meio Ambiente, sejam feitas obras para aprofundar os canos da
rede de água da localidade de Palmeira do Sertão, evitando que os mesmos
sejam danificados sempre que é feito reparos nas estradas.
Marcelo Santos - Ped. Prov. Nº 560/19 - Para que a Secretaria Municipal de
Obras, Trânsito e Segurança promova o patrolamento com ensaibramento das
estradas da localidade de Palmeira do Sertão, com continuidade no
envaletamento; Patrolamento com ensaibramento na estrada de Miraguaia com
especial atenção logo após o viaduto da Freeway.
Poder Legislativo – Convite - Sessão Solene em homenagem ao Dia Municipal
do Agricultor, dia 26 de julho, às 19h no Plenário Euzébio Barth.
João Luís Moreira e Eronita Andrade - Ped. Prov. Nº 561/19 - Para que
através da Secretaria Municipal das Obras, Trânsito e Segurança, em caráter de
urgência, seja providenciado o patrolamento, encascalhamento e abertura de
valetas na estrada da localidade de Rincão do Herval, iniciando no cunhal que

da acesso a localidade de Morro do Púlpito até o entroncamento da localidade
de Arroio do carvalho.
João Luís Moreira e Eronita Andrade - Ped. Prov. Nº 562/19 - Para que
através da Secretaria Municipal das Obras, Trânsito e Segurança, em caráter de
urgência, seja providenciado o patrolamento, encascalhamento e abertura de
valetas, na estrada da localidade de Arroio do Carvalho, iniciando na estrada que
liga Santo Antônio a Caraá, passando pelo cemitério da Castelhana.
João Luís Moreira e Eronita Andrade - Ped. Prov. Nº 563/19 - Para que
através da Secretaria Municipal das Obras, Trânsito e Segurança, em caráter de
urgência, seja providenciado o patrolamento, encascalhamento e abertura de
valetas, na estrada Canto dos Matheus, da localidade de Arroio do Carvalho.
João Luís Moreira e Eronita Andrade - Ped. Prov. Nº 564/19 - Para que
através da Secretaria Municipal das Obras, Trânsito e Segurança, em caráter de
urgência, seja providenciado o patrolamento, encascalhamento e abertura de
valetas, na estrada da localidade de Arroio Grande, iniciando na localidade de
Monjolo, até a localidade de Passo da Forquilha.
João Luís Moreira e Eronita Andrade - Ped. Prov. Nº 565/19 - Para que
através da Secretaria Municipal das Obras, Trânsito e Segurança, em caráter de
urgência, seja providenciado o patrolamento, encascalhamento e abertura de
valetas, na estrada da localidade de Passo da Forquilha até a localidade de
Evaristo, passando pela a propriedade do Senhor Vitalino.
André Selistre - Requerimento nº 487/19 - VOTO DE PROFUNDO PESAR
pelo falecimento do Ilustríssimo Senhor Mario Luis Barcelos, ocorrido no dia 19
de Julho de 2019.
André Selistre - Requerimento nº 488/19 - VOTO DE PROFUNDO PESAR
pelo falecimento do Ilustríssimo Senhor Erotides Ramos da Silveira, ocorrido no
dia 18 de Julho de 2019.
André Selistre - Requerimento nº 489/19 - VOTO DE PROFUNDO PESAR
pelo falecimento da Ilustríssima Senhora Carmela Castromajoani Britto, ocorrido
no dia 18 de Julho de 2019.
André Selistre - Ped. Prov. Nº 566/19 - Para que a Secretaria Municipal de
Obras, Trânsito e Segurança, providencie o conserto do pontilhão da localidade
de Evaristo logo que passa o Mercado do Cafú à esquerda, e patrolamento,
ensaibramento, na Rua Píndio Ferreira de Jesus no Evaristo, pois se encontram
intransitáveis.
André Selistre - Ped. Prov. Nº 567/19 - Para que a Secretaria de Obras Trânsito
e Segurança faça uma limpeza no Balneário da Lagoa dos Barros, pois se
encontra muito sujo e abandonado e já está sendo usado, recebendo visitantes.
André Selistre - Ped. Prov. Nº 568/19 - Para que a Secretaria Municipal de
Obras, Trânsito e Segurança, providencie o patrolamento, ensaibramento, na
estrada da localidade de Rincão do Herval que dá acesso a localidade de Passo
da Forquilha.

André Selistre - Ped. Prov. Nº 569/19 - Para que a Secretaria Municipal de
Obras, Trânsito e Segurança, providencie a recuperação da Estrada Júlio
Brunelli na Localidade de Lagoa dos Barros, que se encontra intrafegável.
Jorge Eloy de Oliveira, André Selistre e João Luís Moreira - Ped. Prov. Nº
570/19 - Para que a Secretaria Municipal de Obras, Trânsito e Segurança,
providencie a revisão de luminárias na localidade de Canto dos Guilhermes;
Melhorias nas estradas em Canto dos Guilherme, logo após Salão Comunitário
Jair Belloli - Requerimento nº 490/19 - Para que seja remetida a esta Casa
Legislativa, no prazo legal de 30 (trinta) dias, informações sobre a demarcação
da rua José Juvenal Soares, no Bairro Pitangueiras, pois os moradores querem
fazer as calçadas.
Alzemiro Costa e Jair Belloli - Requerimento nº 491/19 - VOTO DE
PROFUNDO PESAR pelo falecimento do Ilustríssimo Senhor MÁRIO LUIZ
BARCELOS ocorrido no dia 19 de julho de 2019.
Alzemiro Costa e Jair Belloli - Requerimento nº 492/19 - VOTO DE
PROFUNDO PESAR pelo falecimento do Ilustríssimo Senhor CARMELA
CASTRO JOANI BRITO ocorrido no dia 19 de julho de 2019.
Jair Belloli - Ped. Prov. Nº 571/19 - Para que a Secretaria Municipal de Obras,
Trânsito e Segurança promova a construção de 05 bocas de bueiro na rua José
Juvenal Soares, no bairro Pitangueiras.
Jair Belloli - Ped. Prov. Nº 572/19 - Para que a Secretaria Municipal de Obras,
Trânsito e Segurança promova a recuperação do abrigo da parada na rua João
Pedroso da Luz, em frente a Mercearia Serrana, no bairro Várzea.
André Selistre - Ped. Prov. Nº 573/19 - Reiterando o Pedido de Providência de
Nº 421/19 de 03 de junho, para que a Secretaria de Obras Trânsito e Segurança
faça a limpeza da sanga a fim de desobstruir o canal e recuperação da ponte do
Passo da Figueira que está apresentando problemas.
João Luís Moreira e Eronita Andrade - Indicação nº 063/19 - Para que através
da Secretaria Municipal da Cultura, Turismo e Esportes mantenha a parceria com
o Sindicato Rural visando à continuidade de Campeonatos Municipais de Laços,
bem como o já tradicional Rodeio Crioulo Nacional de Santo Antônio da Patrulha
com a realização no Parque de Exposições, situado na localidade de Barro
Vermelho, após o local passar por adequações que se fazem necessárias.
João Luís Moreira e Eronita Andrade - Requerimento nº 493/19 - Solicita ao
Prefeito DAIÇON MACIEL DA SILVA, para que através do Departamento
Municipal de Trânsito seja estudada a possibilidade de alteração no horário de
funcionamento dos semáforos situados na Avenida Afonso Porto Emerim, que
hoje inicia às 06h30min, passando a funcionar às 6 horas devido ao grande fluxo
de movimento no local a partir desse horário.
Eronita Andrade e João Luís Moreira - Ped. Prov. Nº 574/19 - Para que a
Secretaria Municipal de Obras, Trânsito e Segurança promova a instalação de
um quebra-molas nas Localidades de Costa da Miraguaia e Miraguaia, após o
término das obras para asfaltamento;

Rodrigo Massulo - Requerimento nº 494/19 - Ata VOTOS DE
CONGRATULAÇÕES a Nova Diretoria do Rotary Club, extensivo a Nova
Presidente, Senhora Isabel Cristina de Oliveira e aos demais membros da Mesa
Diretora, nomeados no último sábado, dia 20 de Julho de 2019.
Marcelo Santos - Indicação nº 064/19 - Para que o Executivo Municipal estude
a possibilidade e a viabilidade de cedência do antigo prédio que encontra-se
desativada da Escola Municipal Liberato Vieira da Cunha, aos moradores da
localidade de Palmeira do Sertão para que seja utilizado no Projeto Sementinhas
do Artesanato, onde viria a beneficiar os moradores envolvidos neste projeto.
Jair Belloli - Ped. Prov. Nº 575/19 - Para que a Secretaria Municipal de Obras,
Trânsito e Segurança, através do Departamento de Iluminação Pública promova
a troca de lâmpada no poste de nº 409420, em frente à residência do Senhor
Valtair dos Santos Rodrigues, bem como revisão geral na rede de iluminação da
Localidade de Sertão do Montenegro.
Rodrigo Massulo - Ped. Prov. Nº 576/19 - Para que a Secretaria Municipal de
Obras, Trânsito e Segurança promova melhorias no acostamento das paradas
de ônibus da cidade alta (em frente ao Tabelionato), e na parada da cidade baixa
(em frente à Praça da Boa Viagem), ocorre que além de buracos, a frenagem
dos ônibus ocasionou a formação de borrachudos que estão inclusive em cima
da calçada.
Marcelo Santos, Rodrigo Massulo, Dirceu Machado, Valtair Andrade,
Samuel Souza, Jorge Eloy de Oliveira e André Selistre - Projeto de Lei nº
145/19 - Altera dispositivo do Art. 27 da Lei 8.088/2018 que Dispõe sobre o
sistema de transporte público coletivo de passageiros por ônibus no Município
de Santo Antônio da Patrulha e dá outras providências.
Bancada do MDB - Projeto de Lei nº 146/19 - Dá denominação a uma Rua
nesta Cidade - Antônio Vicente Coelho.
Dirceu Machado - Indicação nº 065/19 - Destinação ao FADESAP de
percentual, nunca menor que 30%(trinta por cento), da receita do Imposto
Territorial Rural – ITR, no âmbito do Município de Santo Antônio da Patrulha,
conforme anteprojeto de Lei em apenso.

ORDEM DO DIA REUNIÃO ORDINÁRIA DE 22.07/2019
PL Nº 23/2019 que Dá denominação a uma Rua nesta Cidade. RUA ADÃO
DARCI BESTETTI
PL Nº 133/2019 que "Autoriza o Poder Executivo a realizar o pagamento de
despesas oriundas de reformas executadas em área edificada, cedida ao
Município, através do Termo de Cessão de uso".
PL Nº 139/2019 que "Altera dispositivos da Lei Municipal nº 5.666, de 12 de
janeiro de 2009, que 'Dispõe sobre o Conselho Municipal de Esportes e dá outras
providências'".
PL Nº 140/2019 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$ 40.000,00 - SEMSA.
PL Nº 144/2019 que "Concede anistia de multa e mora e remissão de juros de
mora de créditos tributários e não tributários e dá outras providências".

