
LEGISLATIVO INFORMA - 1ª REUNIÃO ORDINÁRIA 

Bancada do PP e Bancada do PTB - Indicação nº 001/21 - Que seja acelerado o 
processo de abertura de crédito da linha de financiamento da Caixa Federal visando a 
Duplicação da RS-030 no Perímetro Urbano, bem como a Duplicação da Av. Affonso P. 
Emerim, do trecho finalizado até a RS-474. 

Bancada do PP e Bancada do PTB - Requerimento nº 001/21 - VOTO DE 
PROFUNDO PESAR pelo falecimento do Ilustríssimo SENHOR ANILDO JOSÉ DE 
ANDRADE, ocorrido no dia 14 de janeiro de 2021. 

Bancada do PP e Bancada do PTB - Requerimento nº 002/21 - VOTO DE 
PROFUNDO PESAR pelo falecimento do Ilustríssimo SENHOR ANTONINHO PASSOS 
PORTAL, ocorrido no dia 12 de janeiro de 2021. 

Bancada do PP e Bancada do PTB - Requerimento nº 003/21 - VOTO DE 
PROFUNDO PESAR pelo falecimento do Ilustríssimo EX-VEREADOR SENHOR 
DALMO TEDESCO, ocorrido no dia 05 de janeiro de 2021. 

João Luís Moreira - Indicação nº 002/21 - Que seja estudado um projeto criando um 
banco de alimentos municipal, junto à Secretaria de Assistência Social, visando 
centralizar as doações de alimentos dos comércios locais e da comunidade e, após, 
fazer a distribuição à população mais vulnerável, cadastrada nos programas de 
Assistência Social do município. 

Sérgio Airoldi - Indicação nº 003/21 - Estudo com viabilidade técnica para implantação 
de estacionamento obliquo na Rua Major João Vila Verde, em ambos os lados, no trecho 
compreendendo do cunhal da Rua Antônio Xavier da Luz até a Rua Francisco J. Lopes. 

Sérgio Airoldi - Indicação nº 004/21 - Solicita, em conjunto com a Secretaria Municipal 
de Saúde e o Hospital Santa Casa de Santo Antônio da Patrulha, seja viabilizado um 
posto de coleta de sangue, evitando o deslocamento de doadores à outras cidades, 
agilizando a prestação deste serviço de vital importância, bem como, satisfazendo a 
necessidade local. 

Ricardo Pires - Indicação nº 005/21 - Solicita, para que, juntamente ao setor 
responsável, inicie um estudo de implementação de uma Incubadora Tecnológica, para 
pequenas e médias empresas de tecnologia, em possível parceria com a FURG. 

Ricardo Pires - Indicação nº 006/21 - Juntamente ao setor responsável, seja analisada 
a possibilidade da implementação da Sala do Empreendedor. 

Bancada do MDB e PDT - Requerimento nº 004/21 - Solicita que seja formada uma 
Comissão Especial para fins de acompanhar e fiscalizar o Plano Municipal de Vacinação 
contra o COVID-19. 

Diego Gomes Portal - Indicação nº 007/21 - Para que o Executivo Municipal 
juntamente com a Secretaria Municipal de Saúde, estude e elabore um Projeto de Lei 
que inclua o atendimento preferencial das pessoas com fibromialgia nos locais que 
especifica e dá outras providências. Segue o Anteprojeto de Lei oriundo desta Casa. 

 

 

 

 

 



Gilberto Souza - Requerimento nº 005/21 - Solicita a Telefonia Móvel da VIVO, para 
que visem à necessidade urgente da colocação de uma antena para as localidades de 
Costa da Miraguaia, Passo das Moças e Catanduvinha no 2º Distrito do município 
visando à melhoria na qualidade do sinal de telefonia móvel beneficiando mais de 2.000 
pessoas daquela região, sendo que não se consegue receber ou fazer ligações na 
região, causando transtornos as Empresas de rapadura, sendo a região conhecida 
como a Rota da rapadura onde se encontra as maiores fábricas de rapadura do Rio 
Grande do Sul e talvez do Brasil, além disso recebem muitos visitantes sendo 
prejudicado pela falta de sinal da Telefonia móvel. 

André Selistre - Requerimento nº 006/21 - Solicita ao Excelentíssimo Senhor Prefeito 
Rodrigo Gomes Massulo para que, através da Secretaria Municipal de Obras, Trânsito 
e Segurança e da Secretaria Geral de Governo, Planejamento e Gestão, providenciem 
a modificação da Rótula na ERS-030, em frente à Igreja da Nossa Senhora da Boa 
Viagem, com acesso à Rua São João, em direção ao Bairro Bom Princípio para 
desafogar o trânsito naquela via. 

Diego Portal - Requerimento nº 007/21 - Qual a atual situação dos moradores de rua 
do município; 2) Quais medidas que estão sendo tomadas, por parte do Poder 
Executivo, para reinserção dos mesmos em suas respectivas comunidades; 3) Qual o 
procedimento adotado diante da ocupação da parada de ônibus na Praça Aristídes 
Marques Peixoto, o popular paradão, localizada entre a Av. Cel. Victor Villa Verde e a 
Rua Francisco Borges de Lima, conforme registro na manhã do dia 25/01/2021, que 
segue em anexo; Se existe, por parte do Poder Executivo, um planejamento de ações 
para a população em situação de rua. Em caso positivo, solicito uma cópia do mesmo. 

Valtair Andrade - Requerimento nº 008/21 - Solicita ao Senhor Prefeito Municipal 
Rodrigo Gomes Massulo para que, através da Secretaria de Obras, Trânsito e 
Segurança e da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, seja realizada a extensão 
de água na comunidade de Morro Grande, mais especificadamente na estrada Eduardo 
Maciel, começando na frente da escola Estadual Santos Dumont, estendendo-se, 
aproximadamente, 900 metros até a propriedade do Senhor Zeca Martins. 

Sérgio Airoldi - Requerimento nº 009/21 - Relação das áreas de estacionamento 
existentes no perímetro urbano de Santo Antônio da Patrulha, que são regulamentadas 
pelo Poder Executivo. 

Sérgio Airoldi - Ped. Prov. Nº 001/21 - Para que a Secretaria Municipal de Obras, 
Trânsito e Segurança instale sinalização horizontal na Rua Paraná, nos cunhais com as 
ruas Bahia, Porto Emerim e RS-030, respeitando o limite previsto em lei, com o objetivo 
de reduzir a velocidade dos veículos que por ali transitam evitando, assim, acidentes. 

Mesa Diretora - Of. s/n - Redistribui à Comissão Permanente os PL 119 e 125/20 do 
Poder Executivo e a Resolução nº 10/95 e PLs 102, 117, 118, 121, 124, 128, 134, 135, 
173, 174, 175, 176 e 177/20 do Poder Legislativo. 

André Selistre - Ped. Prov. Nº 003/21 - Para que a Secretaria Municipal de Obras, 
Trânsito e Segurança, promova o patrolamento e ensaibramento das Estradas das 
Localidades de Ribeirão, Sertão do Montenegro e Morro Novo. 

André Selistre - Ped. Prov. Nº 004/21 - Para que a Secretaria Municipal de Obras, 
Trânsito e Segurança, promova o patrolamento e ensaibramento da Estrada Aristides 
Brito, na Localidade de Ribeirão do Meio. 

André Selistre - Ped. Prov. Nº 005/21 - Para que a Secretaria Municipal de Obras, 
Trânsito e Segurança, promova o patrolamento, ensaibramento, roçada e limpeza da 
Estrada Aristides Brito, na localidade de Ribeirão. 



Samuel Souza - Ped. Prov. Nº 006/21 - Colocação de fresado de asfalto nas ruas da 
Vila Assis Brasil, principalmente nas entradas das Ruas do referido Bairro. Conserto dos 
balanços e brinquedos da praça da localidade citada acima. 

Samuel Souza - Ped. Prov. Nº 007/21 - Colocação de uma luminária completa no poste 
de número 429974, da Travessa 20, na localidade de Morro Grande. Cabe salientar, 
para melhor localização, que o poste fica localizado logo após o “Bar do Fiapo”. 

Samuel Souza - Ped. Prov. Nº 008/21 - Reposição de uma tampa de bueiro na Rua Tio 
Brito, em frente ao número 60, próximo ao posto de lavagem do Rondi, no bairro Madre 
Teresa. 

Samuel Souza - Ped. Prov. Nº 009/21 - Colocação de uma placa indicativa proibindo o 
estacionamento, após às 18h, em frente ao Hospital Municipal, devido ao funcionamento 
do food truck “Lanches Gabi’s Bar”. 

Samuel Souza - Ped. Prov. Nº 010/21 - Colocação de asfalto frio na Rua Marechal 
Floriano Peixoto, e junto ao estacionamento do Hospital Municipal, local que também 
funciona o food truck “Lanches Gabi’s Bar”, durante o período da noite. 

Samuel Souza - Ped. Prov. Nº 011/21 - Roçada na Rua Senador Alberto Pasqualine, 
principalmente na entrada junto à empresa Redemac Materiais de Construção. 

João Luís Moreira e Samuel Souza - Ped. Prov. Nº 012/21 - Colocação de 3 (três) 
canos de esgoto de um metro, próximo à Igreja Adventista localizada na comunidade de 
Evaristo, próximo à localidade de Pinheiros. 

André Selistre - Ped. Prov. Nº 002/21 - Para que a Secretaria Municipal das Obras, 
Trânsito e Segurança, promova o patrolamento, ensaibramento e envaletamento das 
Estradas das Localidades Chicolumã, Barrocadas, Morro Grande e Tapumes, no 6° 
Distrito do Município. 

André Selistre, Gabriel Diedrich e Samuel Souza - Requerimento nº 013/21 - VOTO 
DE PROFUNDO PESAR pelo falecimento do Ilustríssimo SENHOR João Tadeu 
Cardoso dos Santos ocorrido no dia 17 de janeiro de 2021. 

Antônio Vieira Dias, Gabriel Diedrich e Samuel Souza - Requerimento nº 011/21 - 
VOTO DE PROFUNDO PESAR pelo falecimento do Senhor ELICIANO DA SILVA 
PONTES, ocorrido no dia 17 de janeiro de 2021. 

Ezequiel Peixoto e Samuel Souza - Requerimento nº 012/21 - VOTO DE PROFUNDO 
PESAR pelo falecimento da Senhora MICHELI DE OLIVEIRA ZALEWSKI, ocorrido no 
dia 21 de dezembro de 2020. 

Antônio Vieira Dias, Gabriel Diedrich, Ricardo Pires e Valdir Portal - Requerimento 
nº 021/21 - VOTO DE PROFUNDO PESAR pelo falecimento do Ilustríssimo SENHOR 
JAIR RAMOS RAMOS, ocorrido no dia 11 de janeiro de 2021. 

Gabriel Diedrich - Requerimento nº 022/21 - Solicita a Telefonia Móvel da VIVO, 
concessionária do serviço de telefonia, explicações sobre o serviço prestado no território 
do Município. As reclamações se avolumam sem que haja uma atitude e melhoria por 
parte da operadora. Há meses o problema existe, sem que qualquer solução seja 
tomada. Diariamente, os usuários de aparelhos celulares são surpreendidos em meio a 
conversações com interrupção repentina nas ligações. Espera-se manifestação da 
Operadora Vivo em busca de uma solução a esse problema. Essa empresa de telefonia 
é a que tem maior número de clientes em SAP, mas os serviços prestados estão aquém 
do que é razoavelmente necessário. 

 



Samuel Souza - Requerimento nº 014/21 - Solicita a colocação de um contêiner para 
depósito de lixo em frente à sede social da Associação;O incentivo e acompanhamento 
necessário para a construção de uma horta comunitária. 

Samuel Souza - Requerimento nº 015/21 - Solicita à CCR ViaSul, para que a empresa 
analise a possibilidade de doação de fresado de asfalto para o município de Santo 
Antônio da Patrulha. O material será usado para colocação nas ruas do município. 

Samuel Souza - Requerimento nº 016/21 - Solicita ao Senhor Gilson Giovani da Silva, 
Gerente da CEEE, nesta cidade, para que providencie a revisão da rede elétrica da 
Travessa 20 do Morro Grande, principalmente na entrada da comunidade citada. 
Salienta-se que os moradores têm se queixado, frequentemente, de quedas de luz, o 
que ocasiona, inclusive, queima de eletrodomésticos. 

Samuel Souza - Requerimento nº 017/21 - Solicita ao Senhor Gilson Giovani da Silva, 
Gerente da CEEE, nesta cidade, para que providencie a remoção de um poste 
localizado no entroncamento da estrada Cristino Silveira Gomes, nº 2192, próximo à 
empresa RAC – Saneamento. 

Samuel Souza - Requerimento nº 018/21 - Solicita a Senhora Daiani Pazzim Trisch, 
Superintende Regional do Departamento Autônomo de Estradas de Rodagem - DAER, 
região Litoral Norte Gaúcho, para que a mesma providencie a construção de uma 
passarela para passagem de pedestres junto à ponte localizada na Rodovia ERS-30 
AM10, próximo à fábrica de calçados Bugor. 

Samuel Souza - Requerimento nº 019/21 - Solicita a CCR ViaSul, para que seja 
providenciado o conserto das luminárias do viaduto da ERS-474. Na mesma linha 
solicita que sejam instaladas placas indicativas com o nome da cidade de Santo Antônio 
da Patrulha, nos dois sentidos Porto Alegre- Santo Antônio e Osório-Santo Antônio. 

Antônio Vieira e Gabriel Diedrich - Requerimento nº 020/21 - Solicitam informações 
de qual a atual situação e o porquê de não estar funcionando a confeccão das Carteiras 
de Identidade no IGP, no município. 

Gabriel Diedrich - Requerimento nº 023/21 - Solicita ao Excelentíssimo Senhor 
Prefeito Rodrigo Gomes Massulo e à Concessionária CCR VIA SUL para que seja 
efetuada a colocação de redutores de velocidade no cruzamento da BR-290 com a ERS-
474, acesso de quem chega a Santo Antônio da Patrulha, forçando os condutores que 
vem ou se deslocam à localidade de Morro Grande a reduzirem a velocidade. Solicita-
se ainda o reforço de sinalização horizontal e vertical indicando a via preferencial a 
medida busca prevenir acidentes naquele local. 

André Selistre e Gabriel Diedrich - Requerimento nº 024/21 - Solicitam que seja 
consignado em Ata um VOTO DE PROFUNDO PESAR pelo falecimento da Ilustríssima 
SENHORA Arcedina Oliveira Krech ocorrido no dia 08 de janeiro de 2021. 

Gabriel Diedrich - Requerimento nº 025/21 - Solicita que seja consignado em Ata um 
VOTO DE PROFUNDO PESAR pelo falecimento da Ilustríssima SENHORA Rita Barth 
ocorrido no dia 13 de janeiro de 2021. 

Gabriel Diedrich - Moção nº 001/21 - MOÇÃO DE APLAUSOS E PARABENIZAÇÕES 
à Coordenação da Defesa Civil de SAP e seu corpo de voluntários, pela pronta resposta 
por ocasião do temporal de verão que assolou residências no dia 16 de janeiro. A 
colocação de lonas garantiu que o prejuízo em alguns casos não fosse ainda maior. 

Samuel Souza - Ped. Prov. Nº 014/21 - Colocação de camada asfáltica na Rua Avelino 
Luís de Oliveira. 



Samuel Souza - Ped. Prov. Nº 013/21 - Reitera Pedido de Providência nº 513/2020 no 
qual solicita a limpeza, com roçada, na Rua Norberto Rodrigues Garcia, no loteamento 
Vila Rica; Reitera Pedido de Providência nº 521/2020 no qual solicita a Roçada nas 
margens da sanga na Rua Lothar Machado dos Reis, no bairro Pindorama; Reitera 
Pedido de Providência nº 522/2020 no qual solicita a Limpeza das valetas situadas as 
margens da Rua Júlio Cardeal de Souza, no bairro Passos dos Ramos. 

Antônio Vieira Dias - Ped. Prov. Nº 018/21 - Para que a Secretaria Municipal de Obras, 
Trânsito e Segurança promova a limpeza, com roçada, em volta da calçada da Rua 
Lothar Machado dos Reis. 

Antônio Vieira Dias - Ped. Prov. Nº 019/21 - Para que a Secretaria Municipal de Obras, 
Trânsito e Segurança promova o patrolamento e ensaibramento na Localidade de Passo 
das Moças, no Morro da Saibreira – Beco do Antônio Canela. 

Gabriel Diedrich - Requerimento nº 029/21 - Solicita ao Senhor Gilson Giovani da 
Silva, Gerente da CEEE, nesta cidade, para que seja dada continuidade ao serviço de 
substituição dos postes de madeira por concreto, daqueles ainda remanescentes, no 
trecho da estrada que liga as localidades de Vila Palmeira e Catanduvinha, no Segundo 
Distrito de nosso município. Importante destacar que, com os temporais comuns desta 
época do ano, os postes muito antigos lá existentes, alguns apodrecidos pela ação do 
tempo e da água, ficam suscetíveis de queda e, consequentemente, de interrupção do 
fornecimento de energia elétrica àquelas localidades do interior. 

Antônio Vieira Dias - Ped. Prov nº 020/21 - Para que a Secretaria Municipal de Obras, 
Trânsito e Segurança promova a colocação de uma luminária completa, na Rua São 
Jorge, no poste de número 160490, no Bairro Cohab. 

Gabriel Diedrich - Requerimento nº 010/21 - Solicita ao Excelentíssimo Senhor 
Prefeito Rodrigo Gomes Massulo, para que, através da Secretaria Geral de Governo, 
Planejamento e Gestão e da Secretaria Municipal de Obras, Trânsito e Segurança, 
providenciem a continuidade da revitalização da Rua Tomás Bento Cardoso (Rua do 
Riacho no mapa) com a sua pavimentação. A referida rua já está com a drenagem 
pluvial concluída, portanto, carece agora de pavimentação asfáltica. Importante 
destacar que a via possui fluxo intenso de veículos e pedestres, sendo uma importante 
ligação entre bairros e permitindo a continuidade da perimetral Rua Lothar Machado dos 
Reis, desafogando o trânsito daquela região da cidade. Frise-se ainda que a Escola 
Municipal de Educação Infantil Soneca fica instalada naquela rua e sofre prejuízos com 
a ação da água da chuva e da poeira. 

Gabriel Diedrich - Requerimento nº 030/21 - Solicita ao Excelentíssimo Senhor 
Prefeito Rodrigo Gomes Massulo, através da Secretaria Municipal de Obras, Trânsito e 
Segurança, e ao Excelentíssimo Senhor Vagner Menezes Seerig, responsável pela 16ª 
Superintendência Regional do DAER em Osório, para que providenciem a instalação de 
redutores de velocidade no acesso da localidade de Cancela Preta à Estrada SAP-
Caraá (Acesso Rodovia ERS-030), na altura da localidade de Cartucho, bem como 
instalação de sinalização horizontal e vertical naquele local, indicando redução de 
velocidade, acesso de veículos e via preferencial. A referida medida faz-se necessária 
tendo em vista os constantes acidentes ocorridos naquele ponto da rodovia, onde o 
trecho asfaltado da rodovia é uma descida em que os veículos imprimem alta velocidade 
e o acesso à estrada vicinal é rebaixado e dificulta a visibilidade. 

 

 

 



Ezequiel Peixoto - Requerimento nº 026/21 - Solicita ao Exmo. Senhor Prefeito 
Municipal Rodrigo Gomes Massulo, para que, através da Secretaria das Obras, Trânsito 
e Segurança e da empresa responsável pelo transporte público da linha da comunidade 
de Taquaral, seja verificada a possibilidade de normalização dos horários de ônibus, 
visto que os moradores locais têm apresentado frequentes reclamações dos horários 
hoje realizados. 

Ezequiel Peixoto - Requerimento nº 027/21 - Qual o motivo da não realização da 
coleta de lixo na comunidade de Guarda Velha. 

Ezequiel Peixoto - Requerimento nº 028/21 - Solicita ao Exmo. Senhor Prefeito 
Municipal, Rodrigo Gomes Massulo, para que, através da Secretaria Geral de Governo, 
Planejamento e Gestão realize a autuação do proprietário do terreno localizado no bairro 
Bella Portugal, na Rua Lenira Maria Martins Collar, ao lado do número n.º 74, visando à 
limpeza do mesmo. 

Ezequiel Peixoto - Ped. Prov nº 15/21 - Roçada na Praça do Loteamento Solar. 

Ezequiel Peixoto - Ped. Prov nº 16/21 - Troca de lâmpada na Rua Crescêncio Gabriel 
Flor, n.º 196, parada 171. 

Ezequiel Peixoto - Ped. Prov nº 017/21 - Troca de lâmpada na travessa 10 do Evaristo, 
no poste de n.º 11614. 

Antônio Dias - Indicação nº 008/21 - Para que o Executivo Municipal juntamente com 
a Secretaria Municipal das Obras, Trânsito e Segurança estude a troca do Semáforo da 
Av. Coronel Victor Villa Verde com a Rua Coronel Vicente Gomes, em frente ao Banco 
do Brasil por um Semáforo de Led. 

Diego Portal e Bancada do MDB - Projeto de Lei nº 026/21 - "Institui a política de 
transparência para a identificação da população vacinada contra o COVID-19 no 
município de Santo Antônio da Patrulha". 

Valdir Silva - Ped. Prov. Nº 022/21 - Colocação de uma luminária completa no poste 
de número 162607, localizado na ERS-030, parada 211. Tendo como referência a 
“tenda do Paulinho”; Troca de lâmpada ao lado da casa do Japão; Troca de lâmpada no 
poste de número 162568, na Travessa Armazém Santo Antônio, próximo a casa do 
“Flávio Guará”; Colocação de luminária completa no poste de número 162609, próximo 
à casa do “Betão Pedreiro”. Esta danificada devido a um vendaval.  

Diego Portal - Ped. Prov. Nº 025/21 - Instalação de um redutor de velocidade na rua 
Oscar Ferreira de Jesus, entre os números 447 e 500. 

Diego Portal - Ped. Prov. Nº 024/21 - Envaletamento em toda a extensão da Travessa 
Ponciano Bittencourt, principalmente na subida da rua, localizada no Portão I. 

AULIN - Of. s/n - Solicita a reseva do Plenário para o dia 06 de fevereiro, das 8h às 18h, 
para atendimento e auxílio aos estudantes do município que precisam realizar cadastro 
no programa do Governo Estadual "Passe-Livre Estudantil". 

Valdir Silva - Ped. Prov. Nº 023/21 - Ensaibramento e patrolamento da Travessa 
Armazém Santo Antônio (próximo a casa do Flávio Guará), da Travessa Cassimiro e da 
Rua Bernadino dos Santos Machado, ambas na comunidade de Agasa. 

Samuel Souza - Requerimento nº 032/21 - Solicita ao Senhor Gilson Giovani da Silva, 
Gerente da CEEE, nesta cidade, para que providencie o estiramento dos fios da rede 
elétrica, da rua Madre Maria Teofora, próximo à casa de número 08, fazendo esquina 
com a Rua Lenira Martins Collar, no Loteamento Portugal.  

  



Gilberto Souza - Requerimento nº 031/21 - Solicita ao Ilustríssimo Senhor Marco 
Antônio Villela de Abreu, Diretor Presidente da RGE, solicitando que sejam tomadas as 
devidas providências para a melhor prestação de serviços, tendo em vista a constante 
falta de energia elétrica na localidade de Imbiruçú, Passo das Moças e Pedra Branca, 
no 2° Distrito do Município. 

Gilberto Souza - Ped. Prov. Nº 026/21 - Para que a Secretaria Municipal das Obras, 
Trânsito e Segurança, promova a recuperação da ponte da Rua Mario Fernandes da 
Silva, primeira travessa da Rua Santo Antônio com o Bairro Bom Princípio, pois a 
mesma se encontra com as pranchas soltas e sem as guardas da mesma. 

Valtair Andrade - Ped. Prov. Nº 027/21 - Ensaibramento e patrolamento da Estrada 
Júlio Brunelli, localizada na Lagoa dos Barros e, da estrada geral da Boa Vista.  

Diego Portal - Ped. Prov. Nº 028/21 - Publicação nos boletins diários dos casos da 
COVID-19, referente aos dados sobre testagem no âmbito do município. 

Secretaria da Educação Convite - Convida para dia 02 de fevereiro de 2021, às 14 
horas, no Plenário da Câmara para apresentação do Plano de Ação Pedagógica para o 
retorno às aulas na rede Municipal. 

João Luís Moreira - Requerimento nº 033/21 - Solicita ao Senhor Gilson Giovani da 
Silva, Gerente Local da CEEE, bem como ao Senhor José Antônio Corrêa de Andrade, 
Gerente Regional da CEEE, para que seja revisada a rede elétrica nas comunidades de 
Evaristo, Passo da Forquilha, Furnas e Baixa Grande. 

João Luís Moreira - Ped. Prov. Nº 029/21 - Ensaibramento, envaletamento e 
patrolamento, bem como conclusão da estrada de Furnas; Ensaibramento, 
envaletamento, patrolamento e roçada na localidade de Baixa Grande. 

Antônio Vieira Dias - Ped. Prov. Nº 021/21 - Para que a Secretaria Municipal de Obras, 
Trânsito e Segurança promova a sinalização, com tachões, na rótula que liga a Rua 
Antônio Nunes Benfica com a Rua Sete de Setembro, onde a sinalização já se encontra 
pintada. 

André Selistre - Requerimento nº 034/21 - VOTO DE PROFUNDO PESAR pelo 
falecimento da Ilustríssima SENHORA GENEROSA BERNARDES DOS SANTOS 
ocorrido no dia 06 de janeiro de 2021. 

André Selistre - Requerimento nº 035/21 - VOTO DE PROFUNDO PESAR pelo 
falecimento do Ilustríssimo SENHOR JOÃO WALMIR MARQUES, ocorrido no dia 31 de 
janeiro de 2021. 

Ezequiel Peixoto - Ped. Prov. Nº 030/21 - Limpeza do arroio Pitangueiras, 
principalmente no trecho que passa na rua Santo Antônio, no bairro Bom Princípio. 

Ezequiel Peixoto - Ped. Prov. Nº 031/21 - Instalação de um redutor de velocidade na 
rua Sete de Setembro. 

Valdir Silva - Ped. Prov. Nº 032/21 - Patrolamento e ensaibramento das ruas Francelino 
Gabriel Flor e Vicente Lino Sobrinho, que ligam as comunidades de Saibreira e Rincão 
do Herval, passando pela unidade triagem e transbordo dos resíduos sólidos do 
município. 

Gabriel Diedrich - Ped. Prov. Nº 033/21 - Para que a Secretaria Municipal das Obras, 
Trânsito e Segurança, através do Departamento de Iluminação Pública, providencie a 
revisão e troca da lâmpada queimada na Rua Quarenta e Cinco, em frente ao numeral 
156, na Vila da Miraguaia, Parada 148 da ERS-030. Os dados de referência do poste 
cuja lâmpada encontra-se queimada constam na foto que segue em anexo. 



André Selistre - Ped. Prov. Nº 034/21 - Para que a Secretaria Municipal das Obras, 
Trânsito e Segurança, promova a limpeza com roçada da Rua Francelino C. Ramos no 
Loteamento Alta Vista. 

Samuel Souza - Ped. Prov. Nº 035/21 - Conserto da camada asfáltica após a ponte da 
rua Ildefonso Silveira Braga, sentido centro/bairro. 

Samuel Souza - Ped. Prov. Nº 036/21 - Sinalização das obras de asfaltamento na 
Avenida Afonso Porto Emerim, no trecho entre o loteamento Pôr do Sol até a escola 
Estadual Patrulhense, no sentido bairro/centro. 

Antônio Vieira Dias - Ped. Prov. Nº 037/21 - Para que a Secretaria Municipal das 
Obras, Trânsito e Segurança promova o patrolamento e o ensaibramento das Ruas 
Atalíbio Acácio da Silveira e Daniel Esperança, no Loteamento dos Açores. 

Antônio Vieira Dias - Ped. Prov. Nº 038/21 - Para que a Secretaria Municipal das 
Obras, Trânsito e Segurança promova a limpeza dos canos de esgoto, e o patrolamento 
e ensaibramento da Rua Roberto José de Paula, no Loteamento dos Açores. 

Gilberto Souza - Ped. Prov. Nº 039/21 - Para que a Secretaria Municipal das Obras, 
Trânsito e Segurança promova o patrolamento e o ensaibramento da Estrada 
principal.do Arroio do Carvalho, que sai no Passo da Forquilha. 

Valtair Andrade - Ped. Prov. Nº 040/21 - Repintura da faixa de pedestres na ERS-030, 
em frente ao antigo Bar Turista. 

Ministério Público Municipal - Ofício nº 00875.001.416/2020-0002 Solicita a lista de 
todos os cargos em comissão existentes no Poder Legislativo. 

DPM - Of. s/n - Deseja sucesso aos Vereadores e coloca-se à disposição para o 
assessoramento técnico necessário à Legislatuira que se inicia. 

Gabriel Diedrich - Ped. Prov. Nº 041/21 - Roçada da Travessa Hugo Kleinkauf, na 
localidade de Taquaral, bem como seu alargamento, ensaibramento e patrolamento. 
Requer-se ainda que seja instalada placa de identificação do nome do logradouro. 

Valtair Andrade - Ped. Prov. Nº 042/21 - Troca de lâmpada nos postes de número 
163836, 164446, 164448, 388970, 388969 e 426815, ambos na Travessa II da Boa 
Vista, no Portão I; Troca de lâmpada nos dois postes após a casa de número 923, na 
Travessa I da Boa Vista, no Portão I; Troca de lâmpada no poste de número 408722, na 
rua Plinio Daniel Lazaretti, na Boa Vista, Portão I. 

João Luís Moreira - Requerimento nº 036/21 - Solicita ao Excelentíssimo Senhor 
Prefeito Rodrigo Gomes Massulo para que, através da Secretaria Municipal da 
Agricultura e Meio Ambiente, seja providenciada a construção de um poço artesiano, 
bem como de uma rede de água na localidade de Campestre, no 4º distrito. Na mesma 
linha, requer que seja enviada cópia do requerimento em questão ao Secretário 
Estadual da Agricultura, Pecuária e Desenvolvimento Rural do Estado do Rio Grande 
do Sul, Covatti Filho, para que, assim, este possa ajudar no atendimento da solicitação. 

João Luís Moreira - Requerimento nº 037/21 - Soicita ao Excelentíssimo Senhor 
Prefeito Rodrigo Gomes Massulo, para que, através da Secretaria Geral de Governo, 
Planejamento e Gestão, seja providenciado o projeto de regularização fundiária de toda 
a Vila Saibreira. 

Jacira Santos - Requerimento nº 038/21 - Solicita informações com referência ao 
aumento do piso salarial dos agentes de saúde, previsto para janeiro de 2021, conforme 
a Portaria nº3.317 de 17 de dezembro de 2020, se será efetivado no mês de janeiro. 

  



João Luís Moreira - Ped. Prov. Nº 043/21 - Retirada de pedras grandes de terrenos; 
Podas em árvores que estão encostadas na fiação elétrica; Patrolamento, 
ensaibramento, envaletamento e alargamento das ruas; Revisão geral da rede de 
esgoto; Troca da parada de ônibus, colocando-a mais para o lado da atual localização. 

Antônio Vieira Dias - Ped. Prov. Nº 044/21 - Para que a Secretaria Municipal das 
Obras, Trânsito e Segurança promova o patrolamento, ensaibramento e envaletamento 
na Rua da Escola da localidade de Aldeia Velha, Zona Rural do Município. 

Antônio Vieira Dias - Ped. Prov. Nº 045/21 - Para que a Secretaria Municipal das 
Obras, Trânsito e Segurança promova a troca de lâmpada do poste de número 8525- 1, 
localizado na Rua Vicente Rubens das Neves na Localidade de Costa da Miraguaia. 
Salienta-se que devido à escuridão, a lancheria, ali existente, foi assaltada a poucos 
dias. 

Samuel Souza - Ped. Prov. Nº 046/21 - Troca de lâmpada na rua São Jorge, em frente 
a casa de nº28, na Vila Cohab. 

Valtair Andrade - Ped. Prov. Nº 047/21 - Limpeza do lixo na Vila Assis Brasil, 
principalmente na praça da comunidade e no trecho ao lado da subestação da CEEE. 

Jacira Santos - Requerimento nº 039/21 - VOTO DE PROFUNDO PESAR a todos os 
familiares que perderam um ente querido na luta contra o Covid, independente de 
famílias, nos solidarizamos com todas as famílias e a comunidade de um modo geral, 
seguindo na luta de prevenção. 

Ricardo Pires - Requerimento nº 040/21 - "Solicita ao Excelentíssimo Senhor João 
Luís Moreira da Silva, Presidente da Câmara de Vereadores para que, que seja 
viabilizado, na janela Projetos de Lei/ proposições, junto ao Site da Câmara de 
Vereadores, os projetos em tramitação com seu teor na íntegra, pois atualmente está 
sendo publicado, somente a ementa da proposição. 

Jacira Santos - Requerimento nº 041/21 - VOTOS DE CONGRATULAÇÕES aos multi 
profissionais da “Família  Saúde”, que trabalharam e estão trabalhando 
incansavelmente para salvar vidas, com comprometimento, humanidade, competência 
e responsabilidade, sempre com amor ao próximo. 

Bancada do MDB - Of. s/n - Indica o Vereador Gabriel Diedrich como Líder da Bancada 
do MDB. 

Ricardo Pires - Ped. Prov. Nº 048/21 - Manutenção da ponte, conhecida como Ponte 
do João Cóta, na localidade de Evaristo, 5º Distrito (primeira ponte antes de chegar na 
Igreja). 

Gabriel Diedrich - Requerimento nº 042/21 - Solicita ao Excelentíssimo Senhor 
Prefeito Rodrigo Gomes Massulo, para que, através da Secretaria Geral de Governo, 
Planejamento e Gestão e da Secretaria Municipal da Saúde, promova um levantamento 
do prédio da antiga Casa da Criança, hoje ocupado na parte superior pela Unidade 
Sentinela da Covid-19, buscando avaliar a possibilidade do mesmo vir a sediar outros 
serviços em saúde tão logo seja superada a pandemia. Sugere-se a utilização deste 
espaço pela Estratégia de Saúde da Família Madre Tereza, de modo que os usuários 
deste bairro possam ter sua unidade de referência descentralizada do Posto de Saúde 
Central, garantindo mais autonomia e conforto no atendimento em saúde. 

Gabriel Diedrich - Ped. Prov. Nº 049/21 - Revisão e recuperação da Estrada Moro 
Tomacheski (Travessa 10), acima dos Casemiro, na localidade de Evaristo. 

  



 


