Legislativo Informa – 8ª Reunião Ordinária

Controle Interno - Of. Nº 05/19 – UCCI - Encaminha cópia dos relatórios nºs 1,
2, 3, 4, 5, 6 e 7/2019 e Pareceres nºs 1 e 2/19.
Poder Executivo - Of. nº 261/2019-GPM - Encaminha respostas aos
requerimentos nºs 089/19, 030/19, 072/19, e Indicações nºs 001/19, 005/19,
003/19 e ofício nº 087/19.
Marcelo Santos - Requerimento nº 131/19 - Quais foram os critérios usados
para o aumento das passagens da linha Taquaral Arroio da Madeira e Serraria
Velha. E o porquê de um valor tão alto nas passagens.
João Luís Moreira e Eronita Andrade - Requerimento nº 132/19 - 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 localidade de Palmeira do Sertão, devido a quedas
frequentes da rede na comunidade.
Samuel Souza - Ped. Prov. Nº 158/19 - Solicita que a Secretaria Municipal de
Obras, Trânsito e Segurança promova a repintura das faixas de segurança de
nossa cidade, com atenção especial a faixa existente na Rua Serafim M.
Marques esquina com a Rua Santo Antônio.
Rodrigo Massulo, Dirceu Machado, Valtair Andrade, Glória Terra, Marcelo
Gaúcho, Samuel Souza, João Luís Moreira, Eronita Andrade e André
Selistre - Requerimento nº 133/19 - Para que seja remetida a esta Casa
Legislativa, no prazo legal de 30 (trinta) dias, informações qual motivo da troca
do sistema de marcação de consultas/exames da agenda aberta para livre
demanda? Porque não houve divulgação dessa mudança? Ressalta-se que as
pessoas estão sendo pegas de surpresa com a mudança.
Rodrigo Massulo - Requerimento nº 134/19 - Para que seja remetida a esta
Casa Legislativa, no prazo legal de 30 (trinta) dias, qual a explicação para a
elevação do valor da passagem da Sudeste (longa), de R$ 7,20 para R$ 9,10?
Apresentar dados que justifiquem esse aumento.
Rodrigo Massulo - Requerimento nº 135/19 - Solicita ao Ilustríssimo Senhor
Urbano Schmitt, Diretor-Presidente da EGR-Empresa Gaúcha de Rodovias,
solicitando providências urgentes no que se refere ao melhoramento da
sinalização do trecho comprometido entre os Km 10 e 11nas localidades de
Aldeia Velha, no município de Santo Antônio da Patrulha, na curva denominada
como “Curva da Morte”, sentido Santo Antônio da Patrulha/Taquara e vice e
versa, com colocações de novas placas indicado a existência da curva
acentuada, além de placas com a velocidade máxima, assim como melhorias na
sinalização de guard rail existente na curva, tendo em vista que inúmeros
acidentes aconteceram no local nos últimos meses com o tombamento de
caminhões de madeiras, cerveja e agora por último uma carreta de forro, o
que registra a tese de alguma anormalidade no trecho acima mencionado.
Rodrigo Massulo - Ped. Prov. Nº 159/19 - Solicita ao Prefeito para que, em
caráter de urgência, realize uma força tarefa visando o desentupimento e

desobstrução da rede de esgoto na localidade de Vila Palmeira, principalmente
nas proximidades da Escola Estadual de Ensino Médio Cândido de Barros, no
Loteamento das Palmeiras, pois a chuva do início dessa semana causaram
grandes transtornos aos moradores, além disso, alagamentos e águas
empossadas surgiram, em virtude de bueiros obstruídos, principalmente pelo
matagal, e, com isso, as águas não escorrem, ficando nos acostamentos e sob
as ruas.
Rodrigo Massulo - Ped. Prov. Nº 160/19 - Solicita ao Prefeito para que, em
caráter de urgência, seja dada uma maior atenção para a passarela (pinguela)
existente na Rua Plínio Flores de Jesus, tendo em vista que a mesma necessita
de uma revisão geral, pois se encontra com sua estrutura comprometida, está
com o madeiramento apodrecido, além de necessitar de uma limpeza com
roçada do mato ao redor. Destaca-se que a situação requer atenção, pois traz
perigo aos moradores que se utilizam da travessia dessa danificada passarela.
Rodrigo Massulo - Ped. Prov. Nº 161/19 - Solicita ao Prefeito para que, através
da Secretaria Municipal das Obras, Trânsito e Segurança, seja incluído no
cronograma de atividades, em caráter de urgência, o fechamento da cratera
provocada por obras de CORSAN, o que vem tornando o trecho intrafegável para
motoristas que se utilizam da Avenida Marechal Floriano Peixoto, tendo em vista
o enorme buraco que ficou situado bem no meio da citada via pública com a Rua
coronel José Nunes. Na mesma linha, solicita-se, novamente, uma operação
tapa-buracos, com a recuperação da camada asfáltica, principalmente na
Avenida Marechal Floriano Peixoto, iniciando no semáforo até o Hospital
Municipal, pois o trecho que deveria ter boa trafegabilidade por ser a única via
até o hospital encontra-se ruim há meses.
Rodrigo Massulo - Ped. Prov. Nº 162/19 - Para que a Secretaria Municipal de
Obras, Trânsito e Segurança promova a instalação de uma parada de ônibus no
Loteamento Parque dos Butiás, bem como construção de uma pracinha para
moradores (crianças) do Loteamento.
Rodrigo Massulo - Ped. Prov. Nº 163/21 - Para que a Secretaria Municipal de
Obras, Trânsito e Segurança promova patrolamento na Rua Francisco Flores
Alvarez, a partir do número 955. Na via há muitos buracos, sem contar o
estreitamento da mesma. Por lá passam vários ônibus escolares, Evaristo,
Guarda Velha e carros de passeio. Está perigosa também para as crianças e
pessoas que transitam a pé.
Ana Lúcia Collar da Silva - Atestado - Atesta que a funcionária esteve em
procedimentos médicos no dia 20/03/19.
Ana Clara Maciel - Pres. Do Grêmio Literário Patrulhense - Of. s/n - Solicita
o espaço da Tribuna Livre do dia 25/03/19 para explanar sobre a obra Memórias
de Três Amigas.
Charlis Santos - Requerimento nº 136/19 - Solicita ao Ilustríssimo Senhor
LEONARDO VIANNA, PRESIDENTE DO GRUPO CCR, concessionário
responsável pelo pedágio de Santo Antônio da Patrulha, a fim de promover o
serviço de troca e reposição de lâmpadas, no trecho que compreende o viaduto
ERS 474 sobre a Rodovia BR290 (Freeway), entroncamento de acesso a

chegada de Santo Antônio da Patrulha, tendo em vista que todo o trecho está as
escuras, com a iluminação queimada.
Charlis Santos - Requerimento nº 137/19 - VOTOS DE CONGRATULAÇÕES,
as diretoras e suas respectivas escolas do campo, professores, servidores,
alunos e comunidades, pelo êxito na luta travada junto ao Estado para a
manutenção das 40hs de atendimento da rede estadual de ensino fundamental
no campo em Santo Antônio da Patrulha.
Eronita Andrade, João Luís Moreira e Rodrigo Massulo - Ped. Prov. Nº
164/21 - Para que a Secretaria Municipal de Obras, Trânsito e Segurança
promova, em regime de urgência, o patrolamento, ensaibramento e abertura de
valetas na Travessa 20, na localidade de Sertão do Montenegro. Segundo os
moradores os ônibus escolares estão se negando a passar, e as crianças estão
deixando de ir para a escola.
Eronita Andrade e João Luís Moreira - Ped. Prov. Nº 165/21 - Revisão, com
troca de lâmpadas queimadas, no poste de número 165545, na localidade de
Alto Ribeirão de Cima, em frente à residência da Dona Dercília Gomes Dias.
Eronita Andrade e João Luís Moreira - Ped. Prov. Nº 166/21 - Para que,
através da Secretaria de Obras, Trânsito e Segurança, sejam instalados
redutores de velocidade na Rua Sete de Setembro, no Bairro Madre Tereza, a
fim de disciplinar o trânsito e garantir segurança aos moradores e transeuntes,
pois existe a necessidade de reduzir a alta velocidade a qual trafegam os
veículos nesta movimentada artéria da cidade que liga a diversos bairros.
Charlis Santos e Antônio Vieira - Ped. Prov. Nº 167/21 - Para que a Secretaria
Municipal de Obras, Trânsito e Segurança promova o ensaibramento, na
Travessa Valeriano e nas proximidades do número 579, no Passo do Sabiá.
Charlis Santos - Ped. Prov. Nº 168/21 - Para que a Secretaria Municipal de
Obras, Trânsito e Segurança promova melhorias, com colocação de fresado, na
Rua Senador Alberto Pasqualini, do n° 2720 até a ponte do Arroio Pitangueiras,
sentido Rua Francisco Borges de Lima.
Charlis Santos - Ped. Prov. Nº 169/21 - Para que a Secretaria Municipal de
Obras, Trânsito e Segurança promova o conserto de esgoto correndo a céu
aberto, ao lado da escola Branca de Neve, na localidade do Monjolo.
Charlis Santos - Ped. Prov. Nº 170/21 - Para que a Secretaria Municipal de
Obras, Trânsito e Segurança promova a troca das lâmpadas queimadas na Rua
Daniel Jaymes da Cunha, no Loteamento Santa Terezinha, Bairro Santa
Terezinha.
Pedro Henrique Guimarães Hablich - Of. s/n - Solicita adesão ao Plano de
Saúde do Instituto de Previdência do Estado do Rio Grande do Sul (IPERGS).
Marília Elisabete Monteiro - Of. s/n - Solicita adesão ao Plano de Saúde do
Instituto de Previdência do Estado do Rio Grande do Sul (IPERGS).
João Luís Moreira e Eronita Andrade - Requerimento nº 138/19 - Solicita ao
Ilustríssimo Senhor VLADIMIR LESSA GUATIMOSIN, Gerente Local da CEEE,
solicitando a troca de um poste de número 169220, que está tombado em frente

à residência do Senhor Paulo Roberto de Oliveira Krech, na localidade de
Palmeira do Sertão.
Poder Executivo - Of. Mens. Nº 031/19-GPM - Encaminha Projetos de Lei nºs
082, 083, 084, 085, 086, 087, 088, 089 E 090/19.
Poder Executivo - Projeto de Lei nº 082/19 - Abre Crédito Especial por
Superávit Financeiro, 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 n° 8.207/2018 que dispõe sobre a Lei
Orçamentária Anual e suas alterações”, no valor de R$ 18.902,81 - SEMED.
Poder Executivo - Projeto de Lei nº 083/19 - Abre Crédito Especial por
Superávit Financeiro, 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 n° 8.207/2018 que dispõe sobre a Lei
Orçamentária Anual e suas alterações”, no valor de R$ 586,52 - SEMED.
Poder Executivo - Projeto de Lei nº 084/19 - Abre Crédito Suplementar por
Superávit Financeiro, 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 n° 8.207/2018 que dispõe sobre a Lei
Orçamentária Anual e suas alterações”, no valor de R$ 2.262,24 - SEMED.
Poder Executivo - Projeto de Lei nº 085/19 - Abre Crédito Suplementar por
Superávit Financeiro, 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 n° 8.207/2018 que dispõe sobre a Lei
Orçamentária Anual e suas alterações”, no valor de R$ 1.239,78 - SEMED.
Poder Executivo - Projeto de Lei nº 086/19 - Abre Crédito Suplementar por
Superávit Financeiro, 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 n° 8.207/2018 que dispõe sobre a Lei
Orçamentária Anual e suas alterações”, no valor de R$ 45.494,16 - SEMED.
Poder Executivo - Projeto de Lei nº 087/19 - Abre Crédito Suplementar por
Superávit Financeiro, 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 n° 8.207/2018 que dispõe sobre a Lei
Orçamentária Anual e suas alterações”, no valor de R$ 14.168,31 - SEMED.
Poder Executivo - Projeto de Lei nº 088/19 - Abre Crédito Suplementar por
Superávit Financeiro, 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 n° 8.207/2018 que dispõe sobre a Lei
Orçamentária Anual e suas alterações”, no valor de R$ 7.483,64 - SEMED.

Poder Executivo - Projeto de Lei nº 089/19 - Abre Crédito Suplementar por
Superávit Financeiro, 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 n° 8.207/2018 que dispõe sobre a Lei
Orçamentária Anual e suas alterações”, no valor de R$ 101,30 - SEMED.
Poder Executivo - Projeto de Lei nº 090/19 - Abre Crédito Suplementar por
Superávit Financeiro, 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 n° 8.207/2018 que dispõe sobre a Lei
Orçamentária Anual e suas alterações”, no valor de R$ 62.300,78 - SEMED.
Poder Executivo - Of. Mens. Nº 035/19-GPM - Encaminha Projeto de Lei nº
091/19.
Poder Executivo - Projeto de Lei nº 091/19 - 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$ 117.648,00 - SECTE
Dep. Fed. Nereu Crispim - E-mail - Solicita o espaço da Tribuna Livre do dia
01/04/19.
Rodrigo Massulo - Ped. Prov. Nº 171/19 - Solicita ao Prefeito para que, em
caráter de urgência, seja realizada a limpeza da boca de lobo que está entupida
em frente ao nº 12 da Rua Adão Francisco de Farias no Bairro Lomba da Páscoa.
André Selistre - Requerimento nº 139/19 - Solicita ao Ilustríssimo Senhor
JUVIR COSTELLA, Secretário Estadual de Transportes do Rio Grande do Sul,
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 recuperação do acostamento da rodovia ERS-030, com
a roçada e limpeza e principalmente em volta das paradas de ônibus entre o
perímetro de Santo Antônio da Patrulha e Glorinha, como de Santo Antônio da
Patrulha a Osório, tendo em vista que a situação para embarque nas paradas de
ônibus está insustentável.
Antônio Vieira Dias - Ped. Prov. Nº 172/19 - Para que a Secretaria Municipal
de Obras, Trânsito e Segurança, promova o ensaibramento e patrolamento, na
Rua Bento Luís de Medeiros, no Bairro Madre Tereza.
Antônio Vieira Dias - Ped. Prov. Nº 173/19 - Para que a Secretaria Municipal
de Obras, Trânsito e Segurança promova roçada e limpeza, na Rua Danton
Pasquali da Rosa, em frente ao número 405, ao lado do Condomínio Residencial
Santo Antônio – Minha Casa Minha Vida.
Antônio Vieira Dias - Ped. Prov. Nº 174/19 - Para que a Secretaria Municipal
de Obras, Trânsito e Segurança promova pintura e conserto de parada de ônibus

em frente ao Condomínio Residencial Santo Antônio – Minha Casa Minha Vida,
na Rua Dalton Pascoali da Rosa, Bairro Várzea
Antônio Vieira Dias - Ped. Prov. Nº 175/19 - Para que a Secretaria Municipal
de Obras, Trânsito e Segurança, através do setor de iluminação pública, efetue
a troca de lâmpadas queimadas nos postes 43170-2,43163-0,43185-1,43200-8,
dentro do Condomínio Residencial Santo Antônio – Minha Casa Minha Vida, na
Rua Dalton Pascoali da Rosa, Bairro Várzea.
Antônio Vieira Dias - Requerimento nº 140/19 - Solicita ao Excelentíssimo
Senhor José Francisco Ferreira da Luz, Prefeito Municipal de Santo Antônio da
Patrulha – RS, para que através da Secretaria Municipal de Cultura, Esportes e
Lazer, seja feita a instalação de equipamentos de ginástica, na praça dentro do
Condomínio Residencial Santo Antônio – Minha Casa, Minha Vida, na Rua
Dalton Pascoali da Rosa, no Bairro Várzea.
Rodrigo Massulo e Samuel Souza - Ped. Prov. Nº 176/19 - Para que a
Secretaria Municipal de Obras, Trânsito e Segurança promova patrolamento e
ensaibramento na Localidade de Furnas.
Rodrigo Massulo, Dirceu Machado, Valtair Andrade, Glória Terra, Marcelo
Gaúcho, Samuel Souza, João Luís Moreira, Eronita Andrade e André
Selistre - Requerimento nº 141/19 - Para que seja remetida a esta Casa
Legislativa, no prazo legal de 30 (trinta) dias, explicações a respeito do serviço
realizado na localidade de Barrocadas (propriedade particular) com caminhão e
maquinário da Secretária de Obras do Município, sendo que é proibido o uso das
mesmas para realização de qualquer serviço que seja de forma privada
(particular), uma vez que é público todo e qualquer serviço, disponibilizado pela
prefeitura e é vedado o uso da máquina pública para fins particulares. Cabe
ressaltar que todas as semanas chegam até está Casa Legislativa denúncias de
mesma natureza, porém sem provas, mas agora como foi possível obter material
probatório de tais denúncias, formalizamos as mesmas com fotos e vídeos. Tais
informações servirão de subsídios para melhor informar à comunidade
Patrulhense.
Antônio Vieira Dias - Ped. Prov. Nº 177/19 - Para que a Secretaria Municipal
de Obras, Trânsito e Segurança promova a limpeza de valos e bueiros e
patrolamento, na Travessa 40, na Localidade de Barro Vermelho.
Antônio Vieira Dias - Ped. Prov. Nº 178/19 - Para que a Secretaria Municipal
de Obras, Trânsito e Segurança promova a limpeza dos meios-fios, na Rua Fábio
Batista da Silveira, próximo ao n° 67, no Loteamento Solar II.
Charlis Santos - Indicação nº 008/19 - Para que a Secretaria de Administração
e Finanças, promova a Emenda do Projeto de Lei 7.940 de 16/11/2017, aprovada
por esta Casa, que disciplina a Lei de exploração do serviço de transporte público
de passageiros, da categoria individual – Táxi, inserindo na referida lei um artigo
ou inciso que discipline, que licenciados e/ou motoristas empregados que
tenham a licença fornecida pela Prefeitura Municipal de Santo Antônio da
Patrulha, através da Secretaria Municipal de Obras e Trânsito, esteja impedido
de exercer paralelamente a função de motorista de veículos de transporte por
aplicativo, dentro do Município de Santo Antônio da Patrulha, no período de

folga/descanso (que não esteja trabalhando), ficando ciente de que esta
duplicidade caracterizará na cassação da licença.
Glória Terra, Rodrigo Massulo, Dirceu Machado, Valtair Andrade, Marcelo
Gaúcho, Samuel Souza, João Luís Moreira, Eronita Andrade e André
Selistre - Requerimento nº 142/19 - Para que seja remetida a esta Casa
Legislativa, no prazo legal de 30 (trinta) dias, Explicações a respeito do servidor
que faz parte do quadro funcional do setor de Iluminação Pública do município,
o porquê de estar fazendo uso do caminhão e do automóvel, que são utilizados
para realizar serviços da prefeitura, para se deslocar até sua residência (Rua
Teobaldo Luís Machado localidade de Barro Vermelho) no intervalo de almoço
ficando ali estacionado o veículo por cerca de uma hora, sendo que é proibido o
uso dos mesmos para fins particulares, uma vez que é de uso exclusivo para
realização de serviços prestados o uso de tais veículos. É vedado o uso de
qualquer bem público para fins particulares. Cabe ressaltar que todas as
semanas chegam até está casa Legislativa denúncias de mesma natureza,
porém sem provas, mas agora como foi possível obter material probatório de tais
denúncias, formalizamos as mesmas com fotos. Tais informações servirão de
subsídios para melhor informar à comunidade Patrulhense.
Valtair Andrade - Ped. Prov. Nº 179/19 - Para que a Secretaria Municipal de
Obras promova o patrolamento e ensaibramento na Travessa Nunes, na
Localidade de Boa Vista.
Marcelo Santos - Ped. Prov. Nº 180/19 - Para que a Secretaria Municipal de
Obras, Trânsito e Segurança promova a colocação de uma luminária no poste
de nº 409388, na localidade de Venturosa, próximo a madeireira Zórzi
Marcelo Santos - Requerimento nº 143/19 - Solicita ao Excelentíssimo Senhor
José Francisco Ferreira da Luz, Prefeito Municipal de Santo Antônio da Patrulha
– RS, para que através da Secretaria Municipal de Cultura, Esportes e Lazer,
coloque no Ginásio de esportes uma tabela móvel de basquete, modalidade que
vem crescendo.
Marcelo Santos - Ped. Prov. Nº 181/19 - Para que a Secretaria Municipal de
Obras, Trânsito e Segurança promova a colocação de um abrigo na parada de
número 160 em Vila Palmeira.
Glória Terra - Requerimento nº 144/19 - Solicita ao Excelentíssimo Senhor
Prefeito DAIÇON MACIEL DA SILVA, para que solicite ao Governo Federal a
possibilidade de instalação de uma Escola Militar no município de Santo Antônio
da Patrulha.
Glória Terra - Requerimento nº 145/19 - Solicita o agendamento de uma
Audiência Pública no Plenário Euzébio Barth, envolvendo todos os segmentos
da Educação, a nível federal, estadual e municipal, tendo como pauta a situação
das Escolas Públicas.
Glória Terra - Indicação nº 009/19 - Disponibilização de um médico neurologista
no Posto de Saúde Central, para facilitar os laudos no atendimento das salas de
AEEE.
Glória Terra - Requerimento nº 146/19 - Solicita ao Excelentíssimo Senhor
Prefeito José Francisco Ferreira da Luz para que através da Secretaria Municipal

da Saúde, seja priorizado o atendimento no CAPS para encaminhamentos de
alunos
Glória Terra - Requerimento nº 147/19 - Solicita ao Excelentíssimo Senhor
Faisal Karam, Secretário de Estado da Educação, a abertura de vaga na rede
estadual, no atendimento do CAE.
André Selistre - Requerimento nº 148/19 - Para que seja remetida a esta Casa
Legislativa informações por parte da Administração Municipal sobre quando será
liberado às emendas impositivas feitas no orçamento de 2018.
André Selistre - Requerimento nº 149/19 - VOTOS DE CONGRATULAÇÕES
ao Excelentíssimo Senhor HEITOR SCHUCH Deputado Federal, pela passagem
do seu aniversário comemorado no dia 25 de março de 2019.
André Selistre - Requerimento nº 150/19 - VOTO DE PROFUNDO PESAR
pelo falecimento do Ilustríssimo Senhor ALDANIR LUIZ CATTANEO, ocorrido no
dia 21 de março de 2019.
João Luís Moreira e Eronita Andrade - Moção nº 003/19 - MOÇÃO DE
REPÚDIO à Proposta de Emenda à Constituição Estadual – PEC 272/2019,
encaminhada pelo Governador do Estado à Assembleia Legislativa do Rio
Grande do Sul, com o propósito de revogar os parágrafos 4º e 6º do art. 22 da
Carta Estadual, que dispõem que a alienação, transferência do controle
acionário, cisão, incorporação, fusão ou extinção da CEEE, CRM e SULGÁS
somente poderão ser realizadas após manifestação favorável da população
expressa em consulta plebiscitária, e parágrafos 1º, 2º e 3º do art. 163, que
impedem exploração de serviços públicos essenciais possam ser objeto de
monopólio privado, a Câmara de Vereadores de Santo Antônio da Patrulha,
através de suas atribuições, propõe a discussão sobre referida matéria
Dep. Fed. Pompeo de Mattos - Of. Gab. Nº 220/19 - Informa a indicação de
emenda Parlamentar Individual para Reestruturação da Rede de Serviços do
SUAS - Aquisição de Equipamentos para a APAE no valor de R$ 100.000,00.
André Selistre - Ped. Prov. Nº 182/19 - Para que a Secretaria Municipal de
Obras, Trânsito e Segurança, providenciem o patrolamento, encascalhamento e
ensaibramento, na Estrada da Toca, da localidade de Palmeira do Sertão.
Rodrigo Massulo, Dirceu Machado, Valtair Andrade, Glória Terra, Marcelo
Gaúcho, Samuel Souza, João Luís Moreira, Eronita Andrade e André
Selistre - Requerimento nº 151/19 - Para que seja remetida a esta Casa
Legislativa, no prazo legal de 30 (trinta) dias, Explicações a respeito do caso
ocorrido nesta manhã (25/03/19). Foi realizada uma venda de passagem da
empresa Unesul para Porto Alegre, ocorre que no recibo saiu como se a pessoa
fosse fazer uso do transporte destinado para saúde com a descrição “VALE
TRANSPORTE SAÚDE” (convênio entre Prefeitura e Unesul) o que causa
perplexidade é que no recibo tem um valor e foi cobrado outro de R$22,00 (vinte
e dois reais), ou seja, quem está se locupletando desta diferença? E se é
possível comprar passagens para fins de saúde com desconto? Está informação
chega a está casa por um familiar de um dos nossos vereadores que estava se
dirigindo a capital para fins de estudo e não saúde.. Anexo recibo para
confirmação do fato relatado

Rodrigo Massulo - Ped. Prov. Nº 183/19 - Para que a Secretaria Municipal de
Obras, Trânsito e Segurança promova patrolamento e ensaibramento na
localidade na Vila Passo da Figueira a buraqueira está deixando o local
intransitável
João Luís Moreira e Eronita Andrade - Ped. Prov. Nº 184/19 - Revisão geral
da rede de esgoto pluvial, com limpeza da boca-de-lobo, bem como a
desobstrução dos canos de esgoto na Rua Travessa Ramos, número 56, Bairro
Lomba da Páscoa, próximo à residência do Senhor Valmor Fernando da Rosa.
Seguem fotos em anexo.
Antônio Vieira Dias - Ped. Prov. Nº 185/19 - Para que a Secretaria Municipal
de Obras, Trânsito e Segurança promova a poda de árvore, na Rua 7 de
Setembro, entre os números 386 e 356, em frente à Igreja, no bairro Madre
Tereza.
Unidade Móvel de Saúde - E-mail - Encaminha agenda da Unidade Móvel de
Saúde.
João Luís Moreira e Eronita Andrade - Ped. Prov. Nº 186/19 - Para que a
Secretaria Municipal de Obras, Trânsito e Segurança promova melhorias na
passarela (pinguela) na Rua Plinio Flores de Jesus, em frente á residência da
senhora Cleci Conceição da Silva.
Rodrigo Massulo - Projeto de Lei nº 092/19 - Dispõe sobre o prolongamento
da Rua Domiciano Nunes, denominada através da Lei Municipal nº 1.029, e dá
outras providências.
Rodrigo Massulo - Projeto de Lei nº 093/19 - Dispõe sobre o prolongamento
da Rua Florisbelo Antunes Monteiro, denominada através da Lei Municipal nº
4.188, de 27 de maio de 2003 e dá outras providências.
Rodrigo Massulo - Projeto de Lei nº 094/19 - Dá denominação a uma Rua
nesta Cidade - Osvaldo Milton Braga.
Adelino Stecanela - Requerimento nº 152/19 - Solicita ao Excelentíssimo
Senhor JOÃO BATISTA ROSA ALMEIDA, Superintendente da 16ª
Superintendência Regional - Osório e ao Excelentíssimo Senhor José Francisco
Ferreira da Luz, Prefeito Municipal de Santo Antônio da Patrulha, a fim de
solicitar a cópia do laudo ou documento da medição realizada por este
departamento na Rodovia RS 030, no perímetro urbano, com vistas da
duplicação, em frente ao numeral 01 e proximidades em Santo Antônio da
Patrulha- RS.

ORDEM DO DIA REUNIÃO ORDINÁRIA DE 25.03/2019
Houve a aprovação dos requerimentos e indicações apresentados na reunião
(de acordo com o expediente), e as demais proposições seguem tramitação
regimental junto as comissões permanentes de trabalho.

