Legislativo Informa – 28ª Reunião Ordinária

Poder Executivo - Of. Nº 694/20-GPM - Resposta ao requerimento nº 274/20,
Indicação nº 042/20, Requerimento nº 281/20.
Poder Executivo - Of. Nº 710/20-GPM - Agradecimentos aos Vereadores
Rodrigo Massulo, Dirceu Machado e Valtair Andrade pelos Votos de
Congratulações, efetuados através do Requerimento nº 324/20.
Poder Executivo - Of. Nº 716/20-GPM - Resposta ao Ofício nº 323/20 de autoria
do Ver. Samuel Souza.
CEEE - Of. CEEE-D/GRLN/Gab Nº 069/20 - Resposta ao Ofício nº 318/20 de
autoria do Ver. Manoel Adam.
CEEE - Of. CEEE-D/GRLN/Gab Nº 070/20 - Resposta ao Ofício nº 305/20 de
autoria dos Vereadores Eronita Andrade e João Luís Moreira.
Poder Legislativo - Requerimento nº 343/20 - VOTOS DE
CONGRATULAÇÕES ao Novo Coordenador da Defesa Civil De Santo Antônio
Da Patrulha/RS, Sr. MIGUEL EVAIR PIRES OLIVEIRA desejando, desde já,
sucesso para que em conjunto com os órgãos setoriais locais, possam atuar nas
ações de prevenção, preparação, mitigação, resposta e reconstrução,
necessárias para reduzir os riscos e atenuar os impactos dos desastres que, por
ventura, vierem a ocorrer em nosso município.
Poder Executivo - Of. Mens. Nº 083/20-GPM - Encaminha Projeto de Lei nº
122/20
Poder Executivo - Projeto de Lei nº 122/20 - Altera dispositivos da Lei
Municipal nº 8.538, de 2 de julho de 2020, que "Regulamenta o exercício da
fiscalização municipal dos estabelecimentos de baixo risco que dispensam atos
públicos de liberação e dá outras providências.
Valtair Andrade - Requerimento nº 344/20 - Solicita ao Excelentíssimo Senhor
Prefeito Municipal, Daiçon Maciel da Silva, a fim de que seja providenciada a
retirada do terminal telefônico de uso público (orelhão) que está instalado na Rua
Ângelo Tedesco, em frente ao número 645, localizado no bairro Jaú. De acordo
com a moradora que solicita o serviço, o mesmo não está em funcionamento e
com isso populares ficam em frente à sua casa fazendo mau uso, ou seja
depredando.
Poder Executivo - Of. Nº 725/20-GPM - Solicita a disponibilização do Plenário
Euzébio Barth, bem como da rede social da Câmara de Vereadores, para realizar
a transmissão da Audiência Pública de apresentação e discussão da Lei de
diretrizes Orçamentárias (LDO) e Lei Orçamentária Anual (LOA) para o exercício
financeiro de 2021, no dia 25 de agosto de 2020, a partir das 13h30min, a fim de
garantir a publicidade da referida audiência.

Poder Executivo - Of. Mens. Nº 084/20-GPM - Solicita a retirada e devolução
do Projeto de Lei nº 112/20.
Poder Executivo - Ofício nº 717/20-GPM - Respostas ao Requerimento nº
270/20, Requerimento nº 300/20, Ofício nº 297/20, Requerimento nº 311/20,
Requerimento nº 301/20, Requerimento nº 278/20, Requerimento nº 296/20.
Poder Executivo - Ofício nº 722/20-GPM - Resposta à Indicação nº 045/20 de
autoria da Ver. Eronita Andrade.
Poder Executivo - Ofício nº 723/20-GPM - Resposta à Indicação nº 087/19 de
autoria dos Vereadores Eronita Andrade e João Luís Moreira.
Poder Executivo - Ofício nº 727/20-GPM - Agradecimentos aos Votos de
Congratulações encaminhado através do Requerimento nº 337/20 de autoria do
Ver. Adelino Stecanela.
Poder Executivo - Ofício nº 728/20-GPM - Agradecimentos aos Votos de
Congratulações encaminhado através do Requerimento nº 339/20 de autoria do
Ver. Samuel Santos.
Samuel Souza - Requerimento nº 345/20 - Para que sejam remetidas a esta
Casa Legislativa, no prazo legal de 30 (trinta) dias, informações do
Departamento de Trânsito, sobre quais os horários das linhas de ónibus da
Empresa Sudeste que circulam na sede e no interior do município.
Jorge Eloy de Oliveira - Requerimento nº 346/20 - Para que sejam remetidas
a esta Casa Legislativa, no prazo legal de 30 (trinta) dias, informações do
Departamento de Trânsito, sobre quais os horários do atendimento de venda de
passagens de ónibus localizado no Paradão Rodoviário Municipal
André Selistre, Eronita Andrade e João Luís Moreira
- Indicação nº
048/20 - Que seja destinado o valor de R$ 140.000,00 para pavimentação da
estrada Sérgio Luckmann, no trecho iniciando no mercado e açougue Dias até a
praça da localidade de Monjolo, com objetivo de atender aos anseios da
comunidade local.
André Selistre, Rodrigo Massulo e Manoel Adam - Indicação nº 049/20 - Que
seja destinado o valor de R$ 25.000,00 ao Sindicato Rural com vistas a aportar
a entidade de recursos para a finalidade de estruturação do mobiliário e
atividades afins, destacando que esta entidade, na promoção dos eventos
tradicionalistas, tem o maior interesse coletivo, divulgando o município e
oportunizando receita através do turismo oferecido durante a realização de
eventos tradicionalistas.
Bancada do MDB - Requerimento nº 347/20 - VOTO DE PROFUNDO PESAR
pelo falecimento da Ilustríssima Senhora BEATRIZ TEDESCO BRAGA, ocorrido
no dia 12 de agosto de 2020.
Jair Belloli - Ped. Prov. Nº 355/20 - Para que a Secretaria Municipal de Obras,
Trânsito e Segurança promova a retirada de entulho de algumas ruas no Bairro
Assis Brasil, que está atrapalhando a passagem dos veículos.

Bancada do PP - Ped. Prov. Nº 356/20 - Para que a Secretaria Municipal de
Obras, Trânsito e Segurança promova patrolamento, ensaibramento e limpeza
com roçada na localidade da Palmeira do Sertão.
Bancada do PP - Requerimento nº 348/20 - VOTO DE PROFUNDO PESAR
pelo falecimento da Ilustríssima Senhora JUREMA MARIA DE SOUZA
CARVALHO, fato ocorrido recentemente.
Bancada do PP - Ped. Prov. Nº 357/20 - Para que a Secretaria Municipal de
Obras, Trânsito e Segurança promova colocação de material em frente à
Associação de Moradores no Bairro Assis Brasil. Salienta-se que devido às
últimas chuvas ocorreu desmoronamento da via. Na mesma linha, solicito a
colocação de fresado em todas as ruas não pavimentadas.
Valtair Andrade - Requerimento nº 349/20 - Solicita ao Ilmo. Senhor Secretário
Municipal de Agricultura e Meio Ambiente, João Alfredo da Silveira Peixoto, para
que promova a coleta de lixo na Travessa Três, na Localidade de Campestre
Velho. Salienta-se que o caminhão não entra na mesma, e ali residem mais de
14 famílias.
Valtair Andrade - Ped. Prov. Nº 358/20 - Para que a Secretaria Municipal de
Obras, Trânsito e Segurança promova patrolamento e ensaibramento na
Travessa Três, localidade de Campestre Velho.
Valtair Andrade - Ped. Prov. Nº 359/20 - Para que a Secretaria Municipal de
Obras, Trânsito e Segurança promova patrolamento e ensaibramento na
Travessa I, e roçada em todas as estradas na Localidade de Portão I
Manoel Adam - Ped. Prov. Nº 360/20 - Para que a Secretaria de Obras, Trânsito
e Segurança promova a revisão da iluminação pública na Costa da Miraguaia,
no Beco dos Nazários e Rua Antônio Osório dos Santos.
Manoel Adam - Requerimento nº 350/20 - Solicita ao Ilustríssimo Senhor
GILSON GIOVANI DA SILVA, Gerente Local da Companhia Estadual de Energia
Elétrica (CEEE), para que seja feita a troca de transformador para outro com
maior capacidade na Travessa 05, da Rua João Marques Peixoto, localizada na
Vila Palmeira. Tendo em vista que a rede existente ainda é monobucha e atende
no mínimo 30 famílias, portanto a rede está muito fraca, com frequentes quedas
de energia e queima de aparelhos elétricos. Acompanha abaixo assinado dos
moradores daquela região.
Adelino Stecanela - Requerimento nº 351/20 - Para que seja informada qual a
previsão para nivelamento das tampas dos esgotos que ficaram mais baixas do
que o asfalto, depois das obras feitas pela CORSAN, na Rua Maurício Cardoso.
Manoel Adam - Requerimento nº 352/20 - VOTO DE PROFUNDO PESAR pelo
falecimento da Ilustríssima Senhora ZELINDA REINALDO SILVEIRA ocorrido no
dia 22 de agosto de 2020.
João Luís Moreira - Requerimento nº 353/20 - Solicita ao Ilustríssimo Senhor
Ernesto Luiz Vasconcellos Eichler, Superintendente da 1ª Superintendência

Regional - Esteio do DAER, a fim de solicitar que seja colocada uma placa com
número na parada de ônibus 167, na localidade de Passo do Sabiá, sentido
Glorinha-Santo Antônio da Patrulha.
Bancada do PTB - Requerimento nº 354/20 - Para que sejam remetidas a esta
Casa Legislativa, no prazo legal de 30 (trinta) dias, informações do porquê as
obras de asfaltamento da Rua Oscar Ferreira de Jesus, no bairro Cohab, estão
paradas.
Samuel Souza - Indicação nº 050/20 - Que seja destinado o valor de R$
5.000,00 ao Sindicato Rural com vistas a aportar a entidade de recursos para a
finalidade de estruturação do mobiliário e atividades afins, destacando que esta
entidade, na promoção dos eventos tradicionalistas, tem o maior interesse
coletivo, divulgando o município e oportunizando receita através do turismo
oferecido durante a realização de eventos tradicionalistas.
Bancada do PTB - Ped. Prov. Nº 361/20 - Para que a Secretaria Municipal de
Obras, Trânsito e Segurança promova patrolamento, envaletamento e
encascalhamento da Estrada Rosalina Assis de Oliveira, estrada que liga
Monjolo a Campestre no trecho da propriedade do senhor José Serrano até o
entroncamento da estrada do Canto dos Guilhermes, próximo a igreja dos
Mateus, em regime de urgência; Patrolamento e ensaibramento e roçada das
estradas das localidades de Furnas e Baixa Grande.
Bancada do PTB - Ped. Prov. Nº 362/20 - Para que a Secretaria Municipal de
Obras, Trânsito e Segurança promova operação tapa buraco em todas as ruas
da Cohab e Vila Rica.
Valtair Andrade - Ped. Prov. Nº 363/20 - Para que a Secretaria Municipal de
Obras, Trânsito e Segurança promova patrolamento e ensaibramento da
Travessa Santa Helena em Portão segundo.
André Selistre - Requerimento nº 355/20 - VOTOS DE CONGRATULAÇÕES
à direção da Sociedade de Radiodifusão Itapuí LTDA, extensivo aos demais
integrantes desta emissora, alusivo ao 71º aniversário de fundação, ocorrido na
data de 22 de agosto p.p., por prestar um serviço de referência para a
comunicação e à população de Santo Antônio da Patrulha, primando sempre
pela qualidade do jornalismo, desde suas primeiras transmissões.

ORDEM DO DIA REUNIÃO ORDINÁRIA DE 24.08/2020

PL Nº 089/20 que Dispõe sobre o serviço de transporte motorizado privado e
remunerado de passageiros na categoria Aplicações de Internet no Município de
Santo Antônio da Patrulha.

