Legislativo Informa – 37ª Reunião Ordinária

Alzemiro Costa - Requerimento nº 709/19 - Solicita ao Excelentíssimo Senhor
Rodrigo Gomes Massulo, Presidente da Câmara Municipal de Vereadores de
Santo Antônio da Patrulha, em conformidade com o Artigo 134, da Resolução nº
10/95 - que dispõe sobre o Regimento Interno da Câmara Municipal de Santo
Antônio da Patrulha, solicitando que seja promovida por esta Casa Legislativa a
realização de uma ‘Sessão Solene’, no Plenário Euzébio Barth, em data a ser
definida, às 19h, para homenagear o Conselho Municipal de Saúde, seu
presidente atual e ex presidentes, Santo Antônio da Patrulha.
Colégio Santa Teresinha - Ofício nº 016/19 - Agradecimentos pelos Votos de
Congratulações alusivos ao dia da Pátria.
SEMSA - Charlis Santos - Ofício nº 160/19 - Convida para reunião no dia 23
de outubro, às 14 horas no Plenarinho da Câmara Municipal tendo como Pauta
a criação do COMUPA - Comitê Municipal de Prevenção de Acidentes.
Roberto Maia - Lester Com. & Marketing - Of. s/n - Convida o Vereador André
Selistre a receber o Prêmio Obirici, dia 29 de novembro de 2019.
Marcelo Simon Caureo - Médico Veterinário - Ofício nº 024/19 - Resposta ao
Requerimento nº 677/19 de autoria do Poder Legislativo.
Poder Executivo - Ofício nº 1087/19 – GPM - Resposta ao Requerimento nº
642/19, Requerimento nº 636/19, Requerimento nº 583/19, Ofício nº 585/19,
Requerimento nº 576/19, Requerimento nº 584/19, Requerimento nº 577/19,
Indicação nº 085/19, Requerimento nº 572/19, Requerimento nº 563/19,
Requerimento nº 587/19, Indicação nº 083/19, Requerimento nº 667/19,
Requerimento nº 646/19, Ofício nº 683/19, Requerimento nº 669/19,
Requerimento nº 668/19.
Poder Executivo - Ofício nº 1123/19 – GPM - Orientação do Tribunal de Contas
do Estado relativo à Revisão anual dos subsídios do agente político.
Poder Executivo - Ofício nº 1116/19 – GPM - Informa que não há impedimento
quanto à nomeação da Estrada Fazenda Fleck, Rua irene Piamolini Zanotto e
Rua Amâncio Antônio Nunes.
Poder Executivo - Ofício Mensagem nº 102/19-GPM - Encaminha Projeto de
Lei nº 181/19.
Poder Executivo - Projeto de Lei nº 181/19 - Abre Crédito Especial por
Auxílio/Convênio, 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$ 29.411,76 - SECTE.
Poder Executivo - Ofício Mensagem nº 103/19-GPM - Encaminha Projeto de
Lei nº 182/19.
Poder Executivo - Projeto de Lei nº 182/19 - Dispõe sobre o recebimento de
patrocínio pelo Poder Público a eventos realizados no território do Município.

Poder Executivo - Ofício Mensagem nº 104/19-GPM - Encaminha Projeto de
Lei Complementar nº 003/19
Poder Executivo - Projeto de Lei Complementar nº 003/19 - Altera dispositivos
da Lei Complementar Municipal nº 019, de 16 de dezembro de 2003, que dispõe
sobre o Código Tributário Municipal.
Poder Executivo - Ofício Mensagem nº 105/19-GPM - Encaminha Projeto de
Lei nº 183/19.
Poder Executivo - Projeto de Lei nº 183/19 - Autoriza contratação temporária
de excepcional interesse público e dá outras providências - 02 Instrutor de
Agricultura Familiar.
Acisap - Convite - Café da Manhã, dia 31 de outubro. Pauta: Crédito para
Inovação.
Secretaria do Estado do trabalho e do Desenvolvimento Social - Ofício nº
002/19 - Solenidade de abertura do evento "EmpregaRS", dia 18 de outubro, na
Agência FGTAS/SINE Santo Antônio da Patrulha.
André Selistre, Rodrigo Massulo e João Luís Moreira - Requerimento nº
710/19 - VOTOS DE CONGRATULAÇÕES à Escola Municipal de Educação
Infantil Branca de Neve pela Festa da Família realizada no dia 13 de outubro de
2019 no Salão Comunitário de Monjolo, Santo Antônio da Patrulha RS.
André Selistre, Rodrigo Massulo e Valtair Andrade - Requerimento nº
711/19 - VOTOS DE CONGRATULAÇÕES ao Pároco Edgar Pereira da Rosa,
aos Festeiros e Candidatas pela realização da Festa Nossa Senhora Aparecida
realizada no último domingo dia 13 de outubro de 2019, na localidade de Agasa,
Santo Antônio da Patrulha RS.
Eronita Andrade e João Luís Moreira - Requerimento nº 712/19 - Para que
sejam remetidas a esta Casa Legislativa, no prazo legal de 30 (trinta) dias,
informações por parte da Secretaria Municipal da Saúde, qual a previsão para
marcação de exames como Endoscopia, Colonoscopia e Ecografia em gerais.
Comissão Pró-Asfalto - Ver. André Selistre, Samuel Souza, Eronita
Andrade, Valtair Andrade e Jair Belloli - Requerimento nº 713/19 - Solicitam
ao Ilustríssimo Senhor JUVIR COSTELLA, Secretário Estadual de Transportes
do Rio Grande do Sul, ao Ilustríssimo Senhor EVERTON ROQUE, Gerente
Administrativo da Empresa CONTERRA e a Ilustríssima Senhora Daiani Pazzin
Trisch, Superintendente da 16ª Superintendência Regional - Osório do DAER, a
fim de saber o motivo pelo qual a obra da pavimentação, que liga Santo Antônio
da Patrulha ao Município de Caraá, está parada novamente, e se tem alguma
previsão de serem espalhadas as pedras a qual deixou a via em uma única mão,
pois o tráfego nesta rodovia está perigoso, e a população está reclamando.
Alzemiro Costa - Indicação nº 096/19 - Para que a Administração Municipal
estude e elabore um Projeto de Lei que institua o Comitê Municipal de Prevenção
de Acidentes (COMUPA), o âmbito do Município de Santo Antônio da Patrulha.
Alzemiro Costa - Requerimento nº 714/19 - VOTO DE PROFUNDO PESAR
pelo falecimento do Ilustríssimo Senhor ALMIRO MACHADO NETO, ocorrido no
dia 08 de outubro de 2019.

Alzemiro Costa - Requerimento nº 715/19 - VOTOS DE CONGRATULAÇÕES,
a Secretaria Municipal de Educação, pelo belo jantar promovido em Homenagem
ao Dia do Professor, que aconteceu na Sede dos Caminhoneiros, na última
quarta-feira, dia 09 de outubro de 2019.
André Selistre, Rodrigo Massulo, Jorge Eloy de Oliveira e João Luís Moreira
- Requerimento nº 716/19 - VOTOS DE CONGRATULAÇÕES ao Pároco
Adalberto Lumertz Borges, Festeiros e comissão da Festa em Louvor a São Bom
Jesus, realizada no último domingo 13 de outubro, na localidade de Canto dos
Guilhermes, Santo Antônio da Patrulha RS.
João Luis Moreira da Silva e Eronita Andrade - Ped. Prov. Nº 774/19 - Para
que a Secretaria Municipal de Obras, Trânsito e Segurança promova a colocação
de um abrigo na parada de ônibus em frente à Escola Infantil Branca de Neve na
localidade de Monjolo e na estrada João Silveira Braga que liga a localidade
de Sertão do Canta Galo.
Masal - Of s/n - Agradecimentos ao Of. nº 160/19.
João Luis Moreira da Silva e Eronita Andrade - Requerimento nº 717/19 Para que sejam remetidas a esta Casa Legislativa, no prazo legal de 30 (trinta)
dias, informações por parte da Secretaria Municipal da Saúde, se há previsão de
contratação de médico para a Unidade Móvel de Saúde.
Alzemiro Costa - Requerimento nº 718/19 - VOTO DE PROFUNDO PESAR
pelo falecimento da Ilustríssima Senhora MARIA NUNES DE BORBA, ocorrido
no dia 10 de outubro de 2019.
Bancada do MDB - Requerimento nº 725/19 - Solicitam ao Ilustríssimo Senhor
Giovani Feltes, Deputado Federal do MDB, solicitar 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 promoção e
articulação de ações de prevenção do uso de álcool e outras drogas na
Comunidade Terapêutica Rural Nova Vida, com kits para oficinas de formação e
inclusão social, proporcionando, dessa forma, melhor qualidade de vida aos
nossos acolhidos.
Alzemiro Costa - Requerimento nº 719/19 - VOTO DE PROFUNDO PESAR
pelo falecimento do Ilustríssimo Senhor VINICIUS SILVEIRA VIANA, ocorrido no
dia 12 de outubro de 2019.
João Luis Moreira da Silva e Eronita Andrade - Ped. Prov. Nº 775/19 - Para
que através da Secretaria Municipal das Obras, Trânsito e Segurança
providencie o patrolamento, encascalhamento e abertura de valetas na estrada
que liga a localidade de Sertão do Canta Galo com a localidade de Pinheirinhos,
passando pela propriedade do Senhor Telmo Símon
Bancada do MDB - Requerimento nº 720/19 - Solicitam ao Ilustríssimo Senhor
Alceu Moreira, Deputado Federal do MDB, solicitar 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 promoção e
articulação de ações de prevenção do uso de álcool e outras drogas
na Comunidade Terapêutica Morada da Liberdade, com kits para oficinas de

formação e inclusão social, proporcionando, dessa forma, melhor qualidade de
vida aos nossos acolhidos.
Bancada do MDB - Requerimento nº 721/19 - Solicita ao Ilustríssimo Senhor
Alceu Moreira, Deputado Federal do MDB, solicitar 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 promoção e
articulação de ações de prevenção do uso de álcool e outras drogas
na Comunidade Terapêutica Rural Nova Vida, com kits para oficinas de
formação e inclusão social, proporcionando, dessa forma, melhor qualidade de
vida aos nossos acolhidos.
Bancada do MDB - Requerimento nº 722/19 - Solicitam ao Ilustríssimo Senhor
Darcísio Perondi, Deputado Federal do MDB, solicitar 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 promoção e
articulação de ações de prevenção do uso de álcool e outras drogas
na Comunidade Terapêutica Morada da Liberdade, com kits para oficinas de
formação e inclusão social, proporcionando, dessa forma, melhor qualidade de
vida aos nossos acolhidos.
André Selistre, Rodrigo Massulo e Valtair Andrade - Requerimento nº
728/19 - VOTOS DE CONGRATULAÇÕES aos envolvidos do novo clube de
Futebol Arena do Sertãozinho, que foi inaugurado no dia 13 de outubro de 2019,
do Sertão do Montenegro.
Bancada do MDB - Requerimento nº 723/19 - Solicitam ao Ilustríssimo Senhor
Darcísio Perondi, Deputado Federal do MDB, solicitar 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 promoção e
articulação de ações de prevenção do uso de álcool e outras drogas na
Comunidade Terapêutica Rural Nova Vida, com kits para oficinas de formação e
inclusão social, proporcionando, dessa forma, melhor qualidade de vida aos
nossos acolhidos.
Bancada do MDB - Requerimento nº 724/19 - Solicitam ao Ilustríssimo Senhor
Giovani Feltes, Deputado Federal do MDB, solicitar 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 promoção e
articulação de ações de prevenção do uso de álcool e outras drogas na
Comunidade Terapêutica Morada da Liberdade, com kits para oficinas de
formação e inclusão social, proporcionando, dessa forma, melhor qualidade de
vida aos nossos acolhidos.
Poder Executivo - Of. Mens. Nº 106/19-GPM - Veto total ao Projeto de Lei nº
171/19.
Bancada do MDB - Requerimento nº 726/19 - Solicitam ao Ilustríssimo Senhor
Márcio Biolchi, Deputado Federal do MDB, solicitar 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 promoção e
articulação de ações de prevenção do uso de álcool e outras drogas
na Comunidade Terapêutica Morada da Liberdade, com kits para oficinas de

formação e inclusão social, proporcionando, dessa forma, melhor qualidade de
vida aos nossos acolhidos.
Bancada do MDB - Requerimento nº 727/19 - Solicitam ao Ilustríssimo Senhor
Márcio Biolchi, Deputado Federal do MDB, solicitar 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 promoção e
articulação de ações de prevenção do uso de álcool e outras drogas na
Comunidade Terapêutica Rural Nova Vida, com kits para oficinas de formação e
inclusão social, proporcionando, dessa forma, melhor qualidade de vida aos
nossos acolhidos.
Eronita Andrade e João Luís Moreira - Ped. Prov. Nº 776/19 - Para que
através da Secretaria Municipal das Obras, Trânsito e Segurança providencie o
patrolamento, encascalhamento e abertura de valetas na Travessa 1
Fortunato, na localidade de Alto Ribeirão em regime de urgência, pois há um
paciente acamado com dificuldade de ser removido por difícil acesso.
Eronita Andrade, João Luís Moreira, André Selistre e Samuel Souza Requerimento nº 729/19 - VOTO DE PROFUNDO PESAR pelo falecimento do
Ilustríssimo Senhor VINICIUS SILVEIRA VIANA, ocorrido no dia 12 de Outubro
de 2019.
Jair Belloli - Ped. Prov. Nº 777/19 - Para que a Secretaria de Obras, Trânsito e
Segurança promova a abertura de valetas na Estrada da Lomba Vermelha, na
localidade de Lomba Vermelha.
Jair Belloli - Ped. Prov. Nº 778/19 - Para que a Secretaria de Obras, Trânsito e
Segurança promova o término da recuperação da Estrada dos Nunes, na
Localidade de Portão I. Faltam 15 canos para completar o escoamento da água,
02 caçambas de cascalho para completar a estrada e a retro para o serviço.
Jair Belloli - Ped. Prov. Nº 779/19 - Para que a Secretaria de Obras, Trânsito e
Segurança promova a recuperação com saibro da Travessa Bitencourt, na
Localidade de Portão I.
Jair Belloli - Ped. Prov. Nº 780/19 - Para que a Secretaria de Obras, Trânsito e
Segurança promova a recuperação com cascalho na Travessa I, na Localidade
de Boa Vista, em direção a casa do Sr. Pedro (cadeirante) até a casa do seu
irmão Salvador.
Jair Belloli - Requerimento nº 730/19 - Para que seja remetida a esta Casa
Legislativa, no prazo de 30 (trinta) dias, informações sobre a possibilidade de
contratação de pedreiro.
Valtair Andrade - Requerimento nº 731/19 - Solicita ao Excelentíssimo Senhor
Gabriel Lorensi, Gerente Local da CORSAN, a fim de que seja providenciada
uma extensão de rede de água, aproximadamente 600 metros, no início do
Bairro Passo dos Ramos até a Unipiscinas.
André Selistre, Rodrigo Massulo, Dirceu Machado, Valtair Andrade,
Marcelo Santos, Samuel Souza e Jorge Eloy de Oliveira - Requerimento nº
732/19 - Para que seja remetida a esta Casa Legislativa, informações, por parte

da Secretaria Municipal da Cultura Turismo e Esportes, de como anda o projeto
da revitalização da estrada Julio Brubelli na Lagoa dos Barros.
Manoel Adam - Ped. Prov. Nº 781/19 - Para que a Secretaria Municipal de
Obras, Trânsito e Segurança promova a recuperação com drenagem,
ensaibramento e patrolamento na Estrada dos Nazários, Morro da Mangueira até
o Macegão e acessos à Catanduva Grande, Conta Dinheiro e Imbiruçú.
João Luís Moreira e Eronita Andrade - Moção nº 016/19 - MOÇÃO DE
DESCONTENTAMENTO ao Excelentíssimo Senhor EDUARDO LEITE,
Governador do Estado do Rio Grande do Sul pelos projetos propostos que
alteram de forma significativa a estrutura administrativa do funcionalismo público
estadual, afetando principalmente os profissionais na área do magistério
(professores) e segurança (policiais) com perda de vantagens temporais,
adicionais de avanço por tempo de serviço, gratificações de permanência, abono
de permanência, incorporação de gratificações e previdência.
Bancada do MDB - Requerimento nº 733/19 - Solicitam ao Ilustríssimo Senhor
Alceu Moreira, Deputado Federal do MDB, solicitar 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 promoção e
articulação de ações de prevenção do uso de álcool e outras drogas
na Comunidade Novo Rumo, com kits para oficinas de formação e inclusão
social, proporcionando, dessa forma, melhor qualidade de vida aos nossos
acolhidos.
Bancada do MDB - Requerimento nº 734/19 - Solicitam ao Ilustríssimo Senhor
Darcísio Perondi, Deputado Federal do MDB, solicitar 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 promoção e
articulação de ações de prevenção do uso de álcool e outras drogas
na Comunidade Novo Rumo, com kits para oficinas de formação e inclusão
social, proporcionando, dessa forma, melhor qualidade de vida aos nossos
acolhidos.
Bancada do MDB - Requerimento nº 735/19 - Solicitam ao Ilustríssimo Senhor
Giovani Feltes, Deputado Federal do MDB, solicitar 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 promoção e
articulação de ações de prevenção do uso de álcool e outras drogas
na Comunidade Novo Rumo, com kits para oficinas de formação e inclusão
social, proporcionando, dessa forma, melhor qualidade de vida aos nossos
acolhidos.
Bancada do MDB - Requerimento nº 736/19 - Solicitam ao Ilustríssimo Senhor
Márcio Biolchi, Deputado Federal do MDB, solicitar 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 promoção e
articulação de ações de prevenção do uso de álcool e outras drogas na
Comunidade Novo Rumo, com kits para oficinas de formação e inclusão social,
proporcionando, dessa forma, melhor qualidade de vida aos nossos acolhidos.

André Selistre, Rodrigo Massulo, Dirceu Machado, Valtair Andrade,
Marcelo Santos, Samuel Souza e Jorge Eloy de Oliveira - Requerimento nº
737/19 - Para que seja remetida a esta Casa Legislativa, informações por parte
da Secretaria Municipal de Gestão e Planejamento, de como anda o projeto da
revitalização da estrada Julio Brubelli na Lagoa dos Barros.
André Selistre, Rodrigo Massulo, Dirceu Machado, Valtair Andrade,
Marcelo Santos, Samuel Souza, Eronita Andrade, João Luís Moreira e Jorge
Eloy de Oliveira - Indicação nº 097/19 - Para que seja estudada a possibilidade
de as Ruas Almiro Dias Santana e a Plinio Flores de Jesus, que dão acesso a
ERS-030, se tornarem zona Comercial, pois ali já se encontra vários comércios
estabelecidos.

ORDEM DO DIA REUNIÃO ORDINÁRIA DE 14.10/2019

PL Nº 157/2019 que "Altera dispositivos da Lei Municipal nº 6.747, de 7 de maio
de 2013, que 'Dispõe sobre o serviço voluntário no município de Santo Antônio
da Patrulha/RS'", com emenda, aprovada
PL Nº 178/2019 que Altera dispositivos da Lei Municipal nº 8.383, de 12 de
setembro de 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$ 10.000,00 - SEMAM
PL Nº 179/2019 que Autoriza contratação temporária de excepcional interesse
público e dá outras providências" - 04 visitadores para o PIM
PL Nº 180/2019 que Altera dispositivos da Lei Municipal nº 3.699, de 6 de abril
de 2001, que 'Institui o regime de adiantamento e dá outras providências
PL Nº 181/2019 que Abre Crédito Especial por Auxílio/Convênio, 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$ 29.411,76 - SECTE
PL Nº 183/2019 que "Autoriza contratação temporária de excepcional interesse
público e dá outras providências" – (02) Instrutor de Agricultura Familiar
PDL Nº 12/2019 que Concede Título Honorífico de Cidadão Emérito – Daniel
Cândido da Silva

