Legislativo Informa – 7ª Reunião Ordinária

João Luís Moreira e Eronita Andrade – INDICAÇÃO - Indica a Srª JURACI
CARDOSO GOMES para ser homenageada com a menção honrosa de
mulheres de destaque em Santo Antônio da Patrulha.
Poder Executivo - Of. Nº 235/19-GPM - Resposta ao Ofício nº 086/19, Ofício nº
088/19, Requerimento nº 057/19, Requerimento nº 066/19, Requerimento nº
067/19, Requerimento nº 070/19 e Requerimento nº 071/19.
Marcelo Santos, Samuel Souza e Glória Terra – INDICAÇÃO - Indicam a Srª
ZÉLIA ISABEL DA SILVA LIMA a ser homenageada com a menção honrosa de
Mulheres de Destaque em Santo Antônio da Patrulha
Poder Executivo - Of. Mens. Nº 032/19-GPM - Encaminha Projeto de Lei nº
079/19.
Poder Executivo - Projeto de Lei nº 079/19 - Autoriza a contratação temporária
de excepcional interesse público e dá outras providências. 01 professor area I
- Educação Infantil.
Bancada do MDB – INDICAÇÃO - Indica a Srª EDELVIRA DE MEDEIROS
BRAGA para ser homenageada com a menção honrosa de mulheres de
destaque em Santo Antônio da Patrulha.
Comitê Litoral Médio – Comunicado - Comunica que não haverá reunião do
comitê no mês de março, sendo a próxima reunião no dia 17 de abril, às 14
horas, na Sede do Sindicato Rural.
Valtair Andrade - Ped. Prov. Nº 134/19 - Para que a Secretaria Municipal de
Obras, Trânsito e Segurança através do Departamento de Iluminação pública
promova a troca de luminária nos postes de nº 1162047,
2162051,162054,162208 na localidade do Morro Grande próximo a casa da Sra
Guilhermina.
Bancada do PP – INDICAÇÃO - Indica a Srª MÁRCIA FREITAS para ser
homenageada com a menção honrosa de mulheres de destaque em Santo
Antônio da Patrulha.
Eronita Andrade e João Luís Moreira - Ped. Prov. Nº 133/19 - Troca de
lâmpadas queimadas de dois postes de nº 432393 e 409456 na Rua João
Marcos Peixoto, travessa I próximo á parada 168 na localidade de Vila Palmeira.
Pois é local de embarque e desembarque dos alunos das faculdades, e que
estão correndo risco de ser assaltados.
André Selistre - Ped. Prov. Nº 135/19 - Recuperação com Patrolamento,
ensaibramento e principalmente roçadas nas laterais na Estrada do Ribeirão,
iniciando no Arroio do Carvalho, Ribeirão, Montenegro, Sertão do Montenegro,
Içara, Ribeirão de Cima até Morro Novo saindo na ERS 030, e também na
Estrada de Ribeirão de Cima saindo na Agasa. Vindo atender reivindicações da
comunidade patrulhense.

André Selistre - Ped. Prov. Nº 136/19 - Recuperação com Patrolamento,
ensaibramento e roçadas nas laterais, na Estrada Rosalina Assis de Oliveira que
liga Campestre á ERS 474.
André Selistre - Ped. Prov. Nº 137/19 - Recuperação com Patrolamento,
ensaibramento e roçadas nas laterais, nas Estradas de Evaristo que liga Furnas
e Baixa Grande.
João Luís Moreira e Eronita Andrade - Requerimento nº 117/19 - Solicitam
ao Excelentíssimo Senhor Lucas Redecker, Deputado Federal - PSDB/RS, a
destinação de uma Emenda Parlamentar Individual de seu Gabinete, junto ao
Orçamento da União, objetivando a perfuração de um poço artesiano e a
construção da rede de distribuição de agua na localidade de Sertão do
Cantagalo, vindo a beneficiar 40 famílias. Na certeza de contar com vosso pronto
atendimento, desde já agradecemos e colocamo-nos a disposição para
trabalharmos juntos em prol ao desenvolvimento do município de Santo Antônio
da Patrulha/RS.
Rodrigo Massulo - Requerimento nº 118/19 - Para que seja remetida a esta
Casa Legislativa, no prazo legal de 30 (trinta) dias, informações a respeito dos
entulhos que estão sendo depositados no pátio da Escola Baby Pinguinho que
está desativada no momento. Tais informações servirão de subsídios para
melhor informar à comunidade Patrulhense.
Rodrigo Massulo - Ped. Prov. Nº 138/19 - Para que a Secretaria Municipal de
Obras, Trânsito e Segurança promova limpeza do pátio e ao redor do mesmo na
antiga escola Baby Pinguinho no Bairro Bom Princípio.
Rodrigo Massulo - Ped. Prov. Nº 139/19 - Para que a Secretaria Municipal de
Obras, Trânsito e Segurança, promova patrolamento e ensaibramento com
envaletamento nas Estradas e Travessas da localidade Morro Agudo.
André Selistre - Requerimento nº 120/19 - Solicita ao Ilustríssimo Senhor
VLADIMIR LESSA GUATIMOSIN, Gerente Local da CEEE, solicitando a troca
de transformador, por um de maior potência, para dar reforço de energia elétrica
na estrada Sérgio Luckmann, em frente à Escola de Educação infantil Branca de
Neve na localidade de Monjolo devido às constantes quedas de energia, vindo
atender as reivindicações dos moradores.
Eronita Andrade e João Luís Moreira - Requerimento nº 119/19 - Para que
sejam remetidas a esta Casa Legislativa, no prazo legal de 30 (trinta) dias,
informações por parte da Secretaria Municipal de Saúde, qual o motivo que
funcionalismo do setor GERCON (Sistema de consultas especializadas do
Estado), diminuiu os dias de atendimento externo, e estão realizando apenas
quartas-feiras e sextas-feiras
Samuel Souza - Requerimento nº 121/19 - Solicita ao Excelentíssimo Senhor
Mauricio Dziedricki, Deputado Federal, a destinação de uma Emenda
Parlamentar Individual de seu Gabinete, junto ao Orçamento da União, no valor
de 300 mil para construção de uma quadra coberta na Escola Afonso Celso, na
comunidade de Evaristo no município de Santo Antônio da Patrulha - RGS.
Bancada do MDB - Requerimento nº 122/19 - VOTOS DE
CONGRATULAÇÕES ao Ilustríssimo Senhor ALCEU MOREIRA DA SILVA,

Deputado Federal pelo MDB do Rio Grande do Sul, alusivo à confirmação, no
dia 11 de março, a emenda parlamentar N° 28580010, de R$: 350.000,00
(Trezentos e cinquenta mil reais) para aplicação na Estruturação da Rede de
Serviços de Atenção Básica de Saúde do nosso município.
Antônio Vieira Dias - Ped. Prov. Nº 140/19 - Para que Para que a Secretaria
Municipal de Obras, Trânsito e Segurança promova a limpeza de canos
entupidos, bem como a limpeza da boca de lobo/bueiro e sua reconstrução junto
à Rua Senador Alberto Pasqualini nº 1242, em frente à residência do Senhor
Nelson, no bairro Santa Terezinha
Charlis Santos - Ped. Prov. Nº 141/19 - Para que a Secretaria Municipal de
Obras, Trânsito e Segurança promova a limpeza e reconstrução de um bueiro
no Beco dos Adriano, Içara do Montenegro, danificado nas últimas chuvas.
Referido bueiro se localiza nas proximidades da residência da Professora Maria
Isabel.
Charlis Santos - Ped. Prov. Nº 142/19 - Para que a Secretaria Municipal de
Obras, Trânsito e Segurança promova ao patrolamento e ensaibramento da
antiga estrada do leiteiro, nas proximidades da casa do seu Mirso, sequência da
Rua Senador Alberto Pasqualini, sentido Aldeia Velha, ligação com a RS-474.
Antônio Vieira Dias - Requerimento nº 123/19 - Solicita ao Ilustríssimo Senhor
VLADIMIR LESSA GUATIMOSIM, Gerente Local da Companhia Estadual de
Energia Elétrica (CEEE), e ao Excelentíssimo Senhor Jose Francisco Ferreira da
Luz, Prefeito Municipal de Santo Antônio da Patrulha, para que seja efetuada a
poda de árvores na Rua Senador Alberto Pasqualini, n° 560, em frente a casa
do Sr. Nelson, bairro Santa Terezinha.
André Selistre - Ped. Prov. Nº 143/19 - Para que a Secretaria Municipal de
Obras, Trânsito e Segurança promova a troca de lâmpadas queimadas nas
proximidades do cemitério na localidade de Costa da Miraguaia, pois se
encontram às escuras, e há muitas reclamações.
André Selistre - Ped. Prov. Nº 144/19 - Para que a Secretaria Municipal de
Obras, Trânsito e Segurança promova a troca de lâmpadas queimadas no início
da Estrada Otávio Benjamin, na localidade de Miraguaia, pois se encontram as
escuras, com a iluminação toda queimada.
André Selistre - Ped. Prov. Nº 145/19 - Para que a Secretaria Municipal de
Obras, Trânsito e Segurança promova o patrolamento com roçada, bem como a
revisão da rede de iluminação pública, na Travessa Fernandes na localidade de
Sertão do Montenegro.
Poder Executivo - Of. Mens. Nº 033/19-GPM - Encaminha Projeto de Lei nº
080/19
Poder Executivo - Projeto de Lei nº 080/19 - Altera dispositivos da Lei nº 8.264,
de 7 de março de 2019, que Autoriza contratação temporária de excepcional
interesse público e dá outras providências Poder Executivo - Of. Mens. Nº 034/19-GPM - Encaminha Projeto de Lei nº
081/19

Poder Executivo - Projeto de Lei nº 081/19 - Autoriza contratação temporária
de excepcional interesse público e dá outras providências - 01 instrutor de
Canto/Coral.
João Luís Moreira e Eronita Andrade - Ped. Prov. Nº 146/19 - Para que a
Secretaria Municipal de Obras, Trânsito e Segurança promova patrolamento,
ensaibramento e a abertura de valetas da estrada João Virgílio, iniciando na
entrada do Canta Galo, passando pela localidade Serro e São Miguel até a
localidade de Canto dos Guilhermes.
André Selistre e Glória Terra - Requerimento nº 124/19 - VOTOS DE
PROFUNDO PESAR pelo falecimento do Ilustríssimo Senhor ANDRÉ LUÍS DOS
SANTOS CARDOSO, ocorrido no dia 15 de março de 2019.
Glória Terra - Ped. Prov. Nº 147/19 - Para que a Secretaria Municipal de Obras,
Trânsito e Segurança promova o patrolamento com ensaibramento e roçada na
estrada travessa 15, Rincão do Capim, Morro Grande, antiga estrada da antena.
Glória Terra - Requerimento nº 125/19 - VOTO DE PROFUNDO PESAR pelo
falecimento do Ilustríssimo Senhor Paulo Fernando Espindola Martins, ocorrido
no dia 16 de março de 2019
Valtair Andrade e Samuel Souza - Moção nº 002/19 - MOÇÃO DE REPÚDIO
ao jornal Folha Patrulhense, o qual na sua edição do dia 14 de março do corrente
ano na página três na coluna de charge cujo contato é um e-mail
(albanocharge@gmail.com) faz menção de uma possível tragédia que seria a
morte de uma professora, mais precisamente um assassinato de um professor.
Na atual conjuntura onde se buscar a pacificação a boa relação das escolas é
inadmissível que esse tipo de matéria seja abordado de forma tão banal, que a
vida seja tratada desta forma e que o desrespeito aos professores chegue a esse
ponto. O que se espera é que a retratação seja a altura da proporção ao fato
mencionado por se tratar-se de algo inaceitável vindo de um veículo de
comunicação de alta circulação no município.
Dirceu Machado - Indicação nº 007/19 - Para que seja criada através de um
decreto uma forma legal quanto à obtenção de alvará de localização e habite-se,
dirigida às agroindústrias familiares do interior do Município. Cabe ressaltar que
para obtenção do PPCI e Licença Ambiental já existe um processo simplificado
em nível de Estado, o que se busca nesta indicação é que da mesma forma que
o Estado priorizou esses processos que o município faça o mesmo.
Samuel Souza e Valtair Andrade - Requerimento nº 126/19 - VOTOS DE
CONGRATULAÇÕES ao Ilmo. Senhor Rafael Ramos, Diretor de esportes,
extensivo ao Campeão do Campeonato Lagoano 2019, Bar Triângulo/ FM, ao
Vice-campeão Mega Burguer/ Sacolão do Maurinho, aos goleadores Vinicius e
Geovane e também a Rádio Itapuí, pela volta da na transmissão do campeonato
Lagoano que aconteceu nesse final de semana 17 de março.
Rodrigo Massulo - Ped. Prov. Nº 148/19 - Solicita ao Prefeito para que, em
caráter de urgência, seja realizada a manutenção, com limpeza geral e roçada,
do mato ao redor do Ginásio de Esportes
Rodrigo Massulo - Ped. Prov. Nº 149/19 - Solicita ao Prefeito para que, através
da Secretaria Municipal das Obras, Trânsito e Segurança, seja promovida a

desobstrução das bocas-de-lobo (bueiros) que se encontram entupidas pelo
mato no Loteamento Vila das Palmeiras, na localidade de Vila Palmeira, 2º
Distrito, pois o matagal tomou conta de quase todos os bueiros neste populoso
loteamento e, segundo moradores, as ruas ficam totalmente alagadas, pois o
escoamento das águas das chuvas é ineficaz pela lentidão diante a situação
precária que se encontram os bueiros.
Rodrigo Massulo - Ped. Prov. Nº 150/19 - Solicita ao Prefeito para que, em
caráter de urgência, seja realizada a manutenção, com limpeza geral e roçada,
do mato na Praça "Alan Kardec", bem como a manutenção, se necessária, de
eventuais brinquedos estragados, situada no Loteamento Solar
46ª Zona Eleitoral - Ofício nº 009/2019 - Revisão do eleitorado do município de
Santo Antônio da Patrulha.
Adelino Stecanela - Ped. Prov. Nº 151/19 - Para que a Secretaria Municipal de
Obras, Trânsito e Segurança promova o patrolamento, ensaibramento e
melhorias na Rua Oscar Ferreira de Jesus, bairro Cohab.
Adelino Stecanela - Ped. Prov. Nº 152/19 - Para que a Secretaria Municipal de
Obras, Trânsito e Segurança promova a recuperação do calçamento da Rua São
Cristóvão, bairro Cohab.
Charlis Santos - Ped. Prov. Nº 153/19 - Para que a Secretaria Municipal de
Obras, Trânsito e Segurança promova a roçada e limpeza de meio fio na rua
Francisco Flores Alvares, bairro Santa Terezinha, da mesma forma solicito a
operação tapa buracos na referida via.
Charlis Santos - Ped. Prov. Nº 154/19 - Para que a Secretaria Municipal de
Obras, Trânsito e Segurança promova o conserto de canos da rede de esgoto e
obras de conserto de 01 (um) buraco na Estrada Sérgio Luckmann, no Monjolo,
em frente a propriedade do Sr. Luiz.
Charlis Santos - Ped. Prov. Nº 155/19 - Para que a Secretaria Municipal de
Obras, Trânsito e Segurança através do Departamento de Iluminação Pública,
promova a troca de luminária, no poste n° 408800, na Rua Dione de Jesus
Souza, nº258, no bairro Jaú.
Charlis Santos - Ped. Prov. Nº 156/19 - Para que a Secretaria Municipal de
Obras, Trânsito e Segurança promova a limpeza e roçada, das ruas dos Bairros
Bom Princípio e Vila Rica
Bancada do MDB - Requerimento nº 127/19 - Solicitam ao Excelentíssimo
Senhor Nelson Lídio Nunes, Diretor – Presidente da Empresa Gaúcha de
Rodovias (EGR) e ao Excelentíssimo Senhor José Francisco Ferreira da Luz,
Prefeito Municipal de Santo Antônio da Patrulha, para que seja incluído no
cadastros de isenção do pedágio na Rodovia RST 474, do veículo do escritório
municipal da Emater de Santo Antônio da Patrulha, que prestem assistência
técnica para a Localidade de Pinheirinhos. Obs.: veículo Fiat Uno, placas:
ITM5476.
Adelino Stecanela - Requerimento nº 128/19 - Solicita ao Ilustríssimo Senhor
ROGÉRIO BRASIL UBERTI, Diretor-Geral do DAER (Departamento Autônomo
de Estradas de Rodagem do Rio Grande do Sul), e ao Ilustríssimo Senhor

ERNESTO LUIZ VASCONCELLOS EICHLER, Superintendente da 1ª
Superintendência Regional – Esteio do DAER, a fim de que seja providenciada
a repintura das faixas de segurança na Rodovia RS 030, no município de Santo
Antônio da Patrulha.
Charlis Santos - Ped. Prov. Nº 157/19 - Para que a Secretaria Municipal de
Obras, Trânsito e Segurança promova a troca de canos quebrados na Rua
Alcebíades Franco Antunes, em frente ao número 206 e proximidades, bairro
Cohab.
Charlis Santos - Requerimento nº 129/19 - Para que seja remetida a esta Casa
Legislativa informações por parte da Administração Municipal sobre como se
encontra o estudo do Projeto de Reforma de retomada de serviço do prédio da
Escola Baby Pinguinho, na Rua Francisco Borges de Lima, bairro Bom Princípio.
Manoel Adam - Requerimento nº 130/19 - Em atenção ao Of. 0698/2018-GP
enviado pela CORSAN, onde presta informações relativas ao Requerimento nº
086/2018 sobre o andamento do processo de instalação de distribuição de água
para as localidades de Miraguaia e Costa da Miraguaia, 2º distrito de santo
Antônio da Patrulha, solicitamos ao Ilustríssimo Senhor Flávio Ferreira Presser,
Diretor-Presidente da CORSAN, e as gerências local e Regional da CORSAN,
que informem esta Casa Legislativa se as obras de rede d’água têm confirmação
no início de 2019, tendo em vista que há projeção de obras de asfaltamento da
estrada onde passará esta rede encontra-se com recursos liberados. Assim, com
a instalação da rede antes das obras de pavimentação, não trarão prejuízo ao
erário.

ORDEM DO DIA REUNIÃO ORDINÁRIA DE 18.03/2019
PL Nº79/19 que Autoriza a contratação temporária de excepcional interesse
público e dá outras providências. 01 professor área I - Educação Infantil.
PL Nº 080/2019 que "Altera dispositivos da Lei nº 8.264, de 7 de março de 2019,
que Autoriza contratação temporária de excepcional interesse público e dá
outras providências"
PL Nº81/19 que Autoriza contratação temporária de excepcional interesse
público e dá outras providências" - 01 instrutor de Canto/Coral.

