
LEGISLATIVO INFORMA – 39ª REUNIÃO ORDINÁRIA 

Valdir Silva - Requerimento nº 851/21 - VOTOS DE CONGRATULAÇÕES ao novo 
empreendimento AÇAÍ QUERO MAIS, inaugurado no dia 09 de outubro de 2021, 
localizado na Rua Santo Antônio n° 1103, trazendo a Cidade mais uma delícia de Açaí 
para os clientes, sempre prezando pelo conforto e bem estar dos mesmos, é motivo de 
orgulho para nosso município.   

Poder Legislativo - Requerimento nº 852/21 - VOTOS DE CONGRATULAÇÕES ao 
Senhor ANDRÉ LUÍS DE OLIVEIRA SELISTRE, Vereador de Santo Antônio da 
Patrulha, pelo 21º Prêmio Profissional NOTA 10 RS, sendo realizado no dia 23 de 
outubro de 2021, onde recebeu o Troféu Vereador NOTA 10 RS, no espaço do Clube 
do Comércio em Porto Alegre RS, reconhecimento esse que é motivo de orgulho para 
nosso município.   

Jacira Conceição dos Santos – Pedido de Providência nº 1338/21 - Limpeza às 
margens da Av. Affonso Porto Emerim, conforme fotos em apenso, no trecho próximo 
ao açude dos Caetanos, tendo em vista a grande quantidade de lixo depositada no local, 
onde vândalos iniciam um incêndio, ocasionando a queima das pastagens nos campos.  

Secretaria da Cultura, Turismo e Esportes (SECTE) - Of. nº 046/21 - Solicita a 
cedência dos espaços da cozinha e do estacionamento nos turnos tarde e noite, por 
ocasião do evento "Espetáculo Natalino da Fonte", dia 22 de dezembro de 2021.  

Gabriel Diedrich -  Pedido de Providência nº 1339/21 - Reitera o pedido de 
providência nº 1074/2021, n°418/2021 e o pedido de providência nº826/2021, 
solicitando a recuperação da Travessa Tancredo Neves, junto à Rua Maurício Cardoso.   

João Luís Moreira – Pedido de Providência nº 1340/21 - Revisão geral da iluminação 
pública das lâmpadas queimadas próximo à Rua Madre Maria Theófora, no Loteamento 
Portugal. Salienta-se não há iluminação na Praça do Bairro.  

Gabriel Diedrich - Pedido de Providência nº 1341/2021 - Limpeza de material extraído 
pela Corsan na Rua Pedro Nehme, no Loteamento Portugal, em frente aos numerais 
106 e 94.  

André Selistre - Indicação nº 238/21 - Que seja enviado a esta casa legislativa projeto 
de lei instituindo o "PROGRAMA MUNICIPAL DENOMINADO CENSO DE ANIMAIS 
DOMÉSTICOS (CAD), no âmbito do Município de Santo Antônio da Patrulha-RS e dá 
outras providências".  

Poder Executivo - Of. Mens. nº 168/21 GPM - Encaminha Projetos de Lei nºs 372 e 
373/21.   

Poder Executivo - Projeto de Lei nº 372/21 - Abre Crédito Especial por Excesso de 
Arrecadação, 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 
8.564/2020 que dispõe sobre a Lei de Diretrizes Orçamentárias para o exercício de 
2020, e Lei Municipal n° 8.616/2020 que dispõe sobre a Lei Orçamentária Anual e suas 
alterações. No valor de 200.000,00 SECTE.  

Poder Executivo - Projeto de Lei nº 373/21 - Abre Crédito Suplementar por Redução 
Orçamentária, 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 
8.564/2020 que dispõe sobre a Lei de Diretrizes Orçamentárias para o exercício de 
2020, e Lei Municipal n° 8.616/2020 que dispõe sobre a Lei Orçamentária Anual e suas 
alterações - R$ 95.689,58 – SECTE.  

Poder Executivo - Of. Mens. nº 189/21 GPM - Encaminha Projeto de Lei nº 374/21.  



Poder Executivo - Projeto de Lei nº 374/21 - 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 
8.564/2020 que dispõe sobre a Lei de Diretrizes Orçamentárias para o exercício de 
2021, e Lei Municipal n° 8.616/2020 que dispõe sobre a Lei Orçamentária Anual e suas 
alterações. - No valor de R$ 34.732,12 – SECTE.  

Poder Executivo - Of. Mens. nº 203/21 GPM - Encaminha Projeto de Lei nº 375/21.  

Poder Executivo - Projeto de Lei nº 375/21 - Abre Crédito Suplementar por Excesso 
de Arrecadação, 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 
8.564/2020 que dispõe sobre a Lei de Diretrizes Orçamentárias para o exercício de 
2020, e Lei Municipal n° 8.616/2020 que dispõe sobre a Lei Orçamentária Anual e suas 
alterações. No valor de 331.294,01 – SEMED.  

Poder Executivo - Of. Mens. nº 204/21 GPM - Encaminha Projeto de Lei nº 376/21.  

Poder Executivo - Projeto de Lei nº 376/21 - Abre Crédito Especial por Excesso de 
Arrecadação, 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 
8.564/2020 que dispõe sobre a Lei de Diretrizes Orçamentárias para o exercício de 
2020, e Lei Municipal n° 8.616/2020 que dispõe sobre a Lei Orçamentária Anual e suas 
alterações. No valor de 30.000,00 SEMSA.  

Poder Executivo - Of. Mens. nº 205/21 GPM - Encaminha Projeto de Lei nº 377/21.  

Poder Executivo - Projeto de Lei nº 377/21 - "Autoriza o Poder Executivo Municipal a 
transferir recursos para a Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais -APAE".  

Poder Executivo - Of. Mens. nº 206/21 GPM - Solicita a retirada e devolução do Projeto 
de Lei nº 351/21 e encaminha Projeto de Lei nº 378/21.  

Poder Executivo - Projeto de Lei nº 378/21 - "Altera dispositivos da Lei Municipal nº 
8.088, de 24 de abril de 2018, que "Dispõe sobre o Sistema de Transporte Coletivo de 
Passageiros por Ônibus no Município de Santo Antônio da Patrulha".  

Gabriel Diedrich - Pedido de Providência nº 1342/21 - Reitera os Pedidos de 
Providência nºs 822/2021 e 356/2021, nos quais solicita o ensaibramento da estrada 
Juvenal Vicente dos Reis, na localidade de Lomba Vermelha.  

Secretaria da Educação - Of. nº 223/21 - Solicita o espaço do Plenário Euzébio Barth 
para o dia 28/21/21 às 16h30min para cerimônia de entrega de Chomebooks às Escolas 
Municipais do Ensino Fundamental.  

Gabriel Diedrich - Pedido de Providência nº 1343/21 - Reitera Pedido de Providência 
de nº 867/2021, no qual solicita a limpeza do terreno em cessão de uso pelo DAER à 
Escola Estadual de Ensino Fundamental Antônio Carlos. Faz-se necessário um 
atendimento imediato sob pena de inviabilizar a utilização, por parte da Associação de 
Moradores da localidade, que está se mobilizando para tornar aquela área um espaço 
de esporte, lazer e convívio da comunidade.  

Valdir Silva e Ricardo Pires - Requerimento nº 853/21 - Solicitam ao Ilmo. Senhor 
Ernesto Luiz Vasconcellos Eichler, Superintendente da 1ª Superintendência Regional 
do DAER – Esteio, para que o mesmo providencie a colocação de um redutor de 
velocidade no asfalto da ERS-030, em frente à Escola Estadual Ensino Médio Professor 
Candido de Barros, na Localidade de Vila Palmeira, Santo Antônio da Patrulha, pois 
está causando grande transtorno devido ao perigo constante naquela via.  



Valdir Silva - Pedido de Providência nº 1344/21 - Reitera os pedidos de providências 
números 451/21 e 749/21, nos quais solicitam a colocação de canos no bueiro, que foi 
aberto pela Prefeitura, na propriedade do seu Deni, na localidade do Montenegro, tendo 
como referência a entrada do salão do Zé Fila.  

Bancada do MDB - Pedido de Providência nº 1345/21 - Reiteram o pedido de 
providência N°1049, no qual solicitam a recuperação do asfalto na rótula da Rua 
Francisco Borges de Lima com a Rua Mauricio Cardoso, no Bairro Bom Principio.   

Valdir Silva - Pedido de Providência nº 1346/21 - Reitera os pedidos de providências 
de números 287/21 e 574/21, nos quais solicita que a Secretaria Municipal de Obras, 
Trânsito e Segurança promova a reforma, com pintura, da pracinha da localidade da 
Agasa, na ERS 030, em frente ao salão da mesma localidade.   

Valdir Silva - Pedido de Providência nº 1347/21 - Reitera os pedidos de providências 
n°s 403/21, 750/21 e 877/21, nos quais solicita a colocação da tubulação de canos para 
a rede de esgoto, que corre a céu aberto, localizada atrás das residências na Vila 
Saibreira, pois esse pedido vem por conta das chuvas que levam a esta situação, sendo 
prejudicial à saúde dos moradores.   

Valdir Silva - Pedido de Providência nº 1348/21 - Reitera os pedidos de providência 
n°s 404/21, 751/21 e 878/21, nos quais solicita a retirada da parada de ônibus construída 
em concreto, que se encontra no meio da via, na comunidade da Vila Saibreira, 
prejudicando motoristas dos ônibus de manobrar naquele local. Na mesma linha 
comunica-se que essa parada está servindo para os moradores de rua se abrigar no 
local. Salienta-se que seria importante a colocação de um abrigo de ferro na beira da 
via para desobstruir a estrada.   

Valdir Silva - Pedido de Providência nº 1349/21 - Reitera os pedidos de providência 
n°s 553/21 e 880/21, nos quais solicita a colocação de um quebra-molas, ou redutor de 
velocidade, na Rua Vilmar Peixoto Gomes, no Loteamento Morada da Colina, Bairro 
Bom Princípio, devido a acidentes que estão ocorrendo naquela via.   

Valdir Silva - Pedido de Providência nº 1350/21 - Reitera os pedidos de providências 
n°s 124/21, 512/21 e 748/21, nos quais solicita que seja promovida a colocação de um 
abrigo na parada de ônibus ao lado da Escola São João, na localidade de Sertão do 
Montenegro. Salienta-se que essa parada é muito usada pela comunidade.  

Valdir Silva e Gabriel Diedrich - Requerimento nº 854/21 - Solicitam ao Exmo. Senhor 
Prefeito Municipal, Rodrigo Gomes Massulo reiterando os Requerimentos de N°s 051/21 
e 482/21, nos quais solicita que, através da Secretaria Municipal de Saúde, seja 
promovida a colocação de um toldo na área externa no Posto de Saúde da Localidade 
de Agasa, pois já se encontra com a estrutura pronta. Salientamos que esta medida vai 
ajudar a não causar aglomeração dentro do posto de saúde.   

Valdir Silva - Requerimento nº 859/21 - Solicita ao Senhor Gilson Giovani da Silva, 
Gerente da CEEE de Santo Antônio da Patrulha e José Antônio de Andrade da Silva 
Gerente Regional da CEEE de Osório, reiterando os Requerimentos de nºs 251/21 e 
483/21, nos quais solicita que providencie a troca de 2 (dois) postes de nºs 414441 e 
414459, localizados na Vila Saibreira, em Santo Antônio da Patrulha.  

Bancada do MDB - Requerimento nº 860/21 - Solicita ao Excelentíssimo Senhor 
Prefeito Rodrigo Gomes Massulo para que, através da Secretaria das Obras, Trânsito e 
Segurança, realize um estudo sobre a possibilidade de tornar mão única, ou impedir o 
estacionamento, em determinado lado na Rua Otávio Luís da Silveira, na lateral da 
Escola Municipal Nossa Senhora de Fátima, no bairro Lomba da Páscoa, haja vista que 
a Rua Iraci Pinheiro Pedroso agora possui calçamento, restando apenas um pequeno 
trecho sem pavimentação da Rua Adão Francisco de Farias.  



Valdir Silva - Requerimento nº 857/21 - Solicita ao Ilmo. Senhor Vagner Menezes 
Seerig, Superintendente da 16ª Superintendência Regional do DAER – Osório, 
reiterando o requerimento Nº 444/21, no qual solicita que sejam colocados 11 canos de 
esgoto de 60cm de diâmetro no acostamento na ERS-030, na parada de número 199, 
na localidade de Lagoa dos Barros.   

Samuel Souza e Diego Portal - Indicação nº 239/21 - Indicam a Secretaria Municipal 
de Agricultura e Meio Ambiente a criação de um Ecoponto (contentores de grande 
dimensão que servem para fazer a coleta seletiva de lixo de várias naturezas) para que 
os Munícipes possam descartar galhos, sobras de obras, sofás velhos e ou qualquer 
tipo de entulho.  

Ezequiel Peixoto - Pedido de Providência nº 1351/21 - Operação tapa-buracos na 
Rua Ângelo Tedesco, em frente ao Parque da Guarda, em regime de urgência.  

Gabriel Diedrich - Pedido de Providência nº 1353/21 - Para que a Secretária de Obras 
Transito e Segurança promova o envaletamento, com patrolamento e ensaibramento, 
na Estrada João Tomoaki Iguchi, na localidade de Miraguaia, próximo à Escola Antônio 
Carlos.  

Diego Portal - Pedido de Providência nº 1354/21 - Para que a Secretaria Municipal 
de Obras, Trânsito e Segurança promova uma operação de limpeza, com recolhimento 
de podas de árvores e entulhos, na Rua Walter Renck, no bairro Madre Teresa.  

Ezequiel Peixoto - Requerimento nº 856/21 - VOTO DE PROFUNDO PESAR pelo 
falecimento do Senhor TIAGO DE OLIVEIRA DE SOUZA, ocorrido no dia 25 de outubro 
de 2021.   

Antônio Vieira Dias - Requerimento nº 858/21 - Solicita ao Ilmo. Senhor Gerente da 
Agência Local do Grupo Equatorial Energia solicitando a retirada de um poste de 
madeira, onde já existe o poste de concreto, e que seja transferida a luminária para o 
poste de concreto na Rua Arlindo Meregalli, nº 487, no Loteamento Passo dos Ramos.   

Defesa Civil - Ofício nº 016/21 - Solicita as dependências do Plenário Euzébio Barth 
para que seja realizada a escolha das Representantes da Sociedade Civil para compor 
o Conselho Municipal de Defesa Civil, dia 17 de novembro, na parte da manhã.  

ANATEL - Ofício nº 056/21 - Resposta ao Ofício nº 101/21.  

Colégio Santa Teresinha - Of. nº 016/21 - Agradecimento aos Votos de 
Congratulações pela passagem dos 81 anos da entidade.  

Antônio Vieira Dias - Indicação nº 241/21 - Que a Prefeitura Municipal emita uma 
campanha para aumentar a conscientização à população de que a vacina é a única 
saída possível para vencer a pandemia, que sejam colocados carros de som no interior 
do Município, campanhas na Rádio, para que todas as pessoas sejam incentivadas a 
tomar a 2º dose da vacina contra a Covid-19.  

Poder Legislativo - Requerimento nº 861/21 - VOTOS DE CONGRATULAÇÕES ao 
PROGRAMA MOMENTO MULHER, pelos seus 22 anos, 4.713 programas no ar, no dia 
28 de outubro de 2021, chegando a casa do ouvinte trazendo informação, descontração 
e parceria a todos os ouvinte, que vai ao ar pelas ondas da Rádio AM 1170.  

Samuel Souza - Pedido de Providência nº 1355/21 - Limpeza e retirada de entulhos 
na Rua Marechal Rondon, Bairro Madre Tereza. 

 

  



Antônio Vieria Dias e Samuel Souza - Requerimento nº 862/21             3392      Solicita 
ao Ilustríssimo Senhor Vagner Menezes Seerig, Superintendente da 16ª 
Superintendência Regional do DAER – Osório sugerindo estudo para implantação de 
um redutor de velocidade com faixa de pedestre, elevada e acessível, na ERSA-030, 
via essa que liga Santo Antônio da Patrulha ao Município de Caraá.  

Antônio Vieira Dias - Requerimento nº 863/21 - Excelentíssimo Senhor Prefeito 
Municipal, Rodrigo Gomes Massulo e ao Secretário Geral de Governo, Planejamento e 
Gestão, Ilmo. Senhor Lucas Kellermann solicitando um estudo calculando os custos 
para possível pavimentação da Rua Adão Modesto de Barros (Beco do Ênio), em busca 
de tratativas, uso de Emenda Parlamentar Municipal e parcerias para obras da referida 
via.  

Valdir Silva - Requerimento nº 864/21 - Solicita ao Excelentíssimo Senhor Prefeito 
Municipal, Rodrigo Gomes Massulo e ao Secretário Geral de Governo, Planejamento e 
Gestão, Ilmo. Senhor Lucas Kellermann solicitando um levantamento sobre quantidade 
de canos para ser colocado na Rua Armazém Santo Antônio, na localidade de Agasa, 
para tratativas de colocação da Emenda Parlamentar Municipal.  

Antônio Vieira Dias - Projeto de Lei nº 380/21 - Dispõe sobre os serviços de coleta de 
entulho no município de Santo Antônio da Patrulha e dá outras providências.  

Antônio Vieria Dias - Projeto de Lei nº 379/21 - Autoriza proprietários de 
estabelecimentos comerciais deste município à instalação de paraciclos e biclicletários 
sobre parcela da calçada que lhes seja fronteira ou na via pública e dá outras 
providências.  

Valdir Silva - Indicação nº 242/21 - Sejam extintas, no município, as obras de 
calçamento com pedra irregular(pedra-ferro), instituído a obrigatoriedade de calçamento 
com blocos de concretos intertravados.   

Gabriel Diedrich - Indicação nº 243/21 - Indica/Sugere à administração pública a 
adoção de uma política municipal de patrocínio institucional que subsidie iniciativas 
particulares de âmbito ambiental, cultural, educacional, esportivo, tecnológico e turístico. 
Essa ferramenta social permitiria incentivar os seguintes âmbitos de atuação: iniciativa 
ambiental; iniciativa cultural; iniciativa educacional; iniciativa esportiva; iniciativa 
tecnológica; e iniciativa turística. Como forma de patrocínio, a administração pública 
poderia promover repasse financeiro de valores; fornecimento de bens de consumo; 
contratação temporária de prestação de serviços; autorização de uso temporária de 
bens móveis e imóveis.  

Gabriel Diedrich, Samuel Souza e Diego Portal - Requerimento nº 865/21 - VOTOS 
DE CONGRATULAÇÕES a UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE – FURG 
pela inauguração de novos espaços no Campus da universidade no município de Santo 
Antônio da Patrulha, na unidade Bom Princípio, pela assinatura de dois acordos de 
cooperação entre a instituição e a prefeitura, visando o fomento ao turismo, à inovação, 
tecnologia e lançamento do livro da trajetória de 10 anos da FURG em SAP, extensivo 
ao reitor Danilo Giroldo; ex-reitora Cleuza Maria Sobral Dias; diretora do Instituto de 
Matemática, Estatística e Física (Imef), Adriana Elisa Ladeira Pereira; diretora do 
Instituto de Ciências Econômicas, Administrativas e Contábeis (Iceac), Audrei 
Fernandes Cadaval; diretor da Escola de Engenharia (EE), Cezar Augusto Bastos; o 
diretor do Parque Científico e Tecnológico (Oceantec), Arthur Gibbon; diretor do 
Campus FURG-SAP, Antônio Valente; e vice-diretora Darlene Webler.  

Ezequiel Peixoto - Requerimento nº 867/21 - VOTO DE PROFUNDO PESAR pelo 
falecimento do Senhor WILIAN JARDIM DA ROSA, ocorrido no dia 27 de outubro de 
2021.   



Ezequiel Peixoto - Requerimento nº 855/21 - Qual o prazo para a conclusão da obra 
que está sendo realizada pela Companhia Riograndense de Saneamento, que inicia no 
Loteamento Parque da Guarda até a Rua Ângelo Tedesco.  

Poder Legislativo - Requerimento nº 869/21 - VOTOS DE CONGRATULAÇÕES aos 
servidores públicos de Santo Antônio da Patrulha, alusivo à data de 28 de outubro – DIA 
DO SERVIDOR PÚBLICO. Segundo o jurista e político Michel de Montaigne, “A mais 
honrosa das ocupações é servir à sociedade”. São pessoas que, em seu trabalho diário, 
assumem a nobre tarefa de servir ao público, partilhando de conhecimento técnico e 
experiência profissional, em benefício da coletividade.  

Jacira Conceição dos Santos – Pedido de Providência nº 1358/21 - Canalização da 
rede pluvial e conserto das bocas-de-lobo da Rua Aldo Osório da Rosa, com a maior 
brevidade possível, atendendo reivindicação dos moradores locais.   

Ezequiel Peixoto - Requerimento nº 868/21 - VOTOS DE CONGRATULAÇÕES ao 
atleta TIARLES DOS SANTOS que se consagrou Vice-Campeão na Ultramaratona de 
24h em Toledo no Paraná, nos dias 23 e 24 de outubro de 2021, onde foi Vice-Campeão 
fazendo um percurso de 219km e 450 m, onde atingiu o índice para entrar na Seleção 
Brasileira de Ultramaratonas.  

Valdir Silva – Pedido de Providência nº 1357/21 - Para que a Secretaria Municipal de 
Obras, Trânsito e Segurança promova a limpeza geral em torno a Escola Municipal de 
Ensino Fundamental Santa Inês, que faz entorno com as Ruas Pedro Benjamim de 
Souza e Fernando Antônio de Lemos, em frente à Avenida Coronel Francisco Borges 
de Lima.  

Instituto Estadual de Educação Santo Antônio – Convite - Solenidade de formatura 
do Curso de Magistério, dia 20 de novembro, às 20h30min, no Clube Recreativo 
Patrulhense.  

Escola Estadual de Ensino Médio Professora Gregòria de Mendonça – Convite - 
Abertura das comemorações do Centenário da E.E.E.M. Professora Gregória de 
Mendonça (1922 - 2022), na data de 03 de novembro, às 15h30min.  

Bancada do PP - Requerimento nº 866/21 - VOTOS DE CONGRATULAÇÕES a 
Senhora IOLANDA MARIA BRITTO ROSA pela passagem dos seus 92 anos de idade 
no dia 26 de outubro de 2021.  

Gilberto Souza - Pedido de Providência nº 1359/21 - Revisão geral da iluminação 
pública na Rua Madre Maria Theófora, no Loteamento Portugal.   

Diego Portal - Pedido de Providência nº 1360/21 - Para que a Secretaria Municipal 
de Obras, Trânsito e Segurança promova o patrolamento, ensaibramento e 
envaletamento da Rua Juvenal Vicente dos Reis, travessa que liga o Sertão da Palmeira 
com a ERS-030, na localidade de Lomba Vermelha.  

João Luís Moreira e Samuel Souza - Indicação nº 240/21 - Alteração dos padrões de 
referência dos servidores lotados na Secretaria Municipal de Obras e Trânsito, 
especialmente aos motoristas e operadores de máquinas, e concessão de insalubridade 
aos motoristas das caçambas.    

Ricardo Pires - Indicação nº 244/21 - Seja elaborado um projeto de lei que vise garantir 
a limpeza de terrenos baldios no Município de Santo Antônio da Patrulha/RS, através 
de normas aos proprietários ou possuidores a qualquer título de terrenos baldios ou não, 
onde são obrigados a mantê-los limpos, roçados e drenados, sob pena de aplicação de 
multa a ser estipulada pelo Poder Executivo Municipal, e, lançado na dívida ativa do 
referido imóvel.  



Poder Legislativo - Indicação nº 245/21 - Indicam ao Poder Executivo Municipal que 
estude a viabilidade da contratação de um profissional na área da Assistência Social 
para as Secretarias Municipal da Educação e da Saúde, para melhor atender as 
secretarias.   

Ezequiel Peixoto - Requerimento nº 870/21 - Como está o andamento do projeto de 
recuperação do local da antiga E.M.E.I. Baby Pinguinho, localizada na Rua Pedro 
Benjamin de Souza, Bairro Bom Principio.  

Ezequiel Peixoto - Pedido de Providência nº 1361/21 - Revisão geral na iluminação 
pública em toda a extensão da localidade de Colônia Soares, em regime de urgência.  

Poder Executivo – Convite - Integração a comitiva do município em visita ao Instituto 
Caldeira, o maior hub de inovação do estado, dia 04/11/21, às 10h30min, na Travessa 
São José, 455, Porto Alegre.  

Valdir Silva - Pedido de Providência nº 1352/21 - Para que a Secretaria Municipal de 
Obras, Trânsito e Segurança promova uma limpeza geral nos meios fios e a 
desobstrução dos bueiros da Rua Mostardeiros, Cidade Alta.  

Poder Legislativo - Requerimento nº 868/21 - VOTOS DE CONGRATULAÇÕES a 
LIGA FEMININA DE COMBATE O CÂNCER de Santo Antônio da Patrulha, pela 
dedicação e conscientização de um trabalho que transforma a vida das pessoas, é 
nossa maior gratificação, e o reconhecimento público a essas voluntárias, a continuar 
nessa caminhada com muita dedicação.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ORDEM DO DIA REUNIÃO ORDINÁRIA DE 28.10/2021  

PL Nº369/21 que Altera dispositivos da Lei Municipal nº 2.829, de 26 de agosto de 1944, 
que "Cria o Conselho Municipal de Trânsito e dá outras providências.  

PL Nº370/21 que Cria o Galpão Solidário Municipal em substituição ao Banco Municipal 
de Materiais de Construção, Lei 7.565 de 23 de fevereiro de 2016 e dá outras 
providências. 

PL Nº 372/21 que Abre Crédito Especial por Excesso de Arrecadação, 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 8.564/2020 que dispõe sobre a Lei de 
Diretrizes Orçamentárias para o exercício de 2020, e Lei Municipal n° 8.616/2020 que 
dispõe sobre a Lei Orçamentária Anual e suas alterações. No valor de 200.000,00 
SECTE.  

PL Nº 373/21 que Abre Crédito Suplementar por Redução Orçamentária, 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 8.564/2020 que dispõe sobre a Lei de 
Diretrizes Orçamentárias para o exercício de 2020, e Lei Municipal n° 8.616/2020 que 
dispõe sobre a Lei Orçamentária Anual e suas alterações - R$ 95.689,58 – SECTE.  

PL Nº 374/21 que 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 8.564/2020 que dispõe sobre a Lei de 
Diretrizes Orçamentárias para o exercício de 2021, e Lei Municipal n° 8.616/2020 que 
dispõe sobre a Lei Orçamentária Anual e suas alterações. - No valor de R$ 34.732,12 – 
SECTE.  

PL Nº 375/21 que Abre Crédito Suplementar por Excesso de Arrecadação, 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 8.564/2020 que dispõe sobre 
a Lei de Diretrizes Orçamentárias para o exercício de 2020, e Lei Municipal n° 
8.616/2020 que dispõe sobre a Lei Orçamentária Anual e suas alterações. No valor de 
331.294,01 – SEMED.  

PL Nº 376/21 que Abre Crédito Especial por Excesso de Arrecadação, 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 8.564/2020 que dispõe sobre a Lei de 
Diretrizes Orçamentárias para o exercício de 2020, e Lei Municipal n° 8.616/2020 que 
dispõe sobre a Lei Orçamentária Anual e suas alterações. No valor de 30.000,00 
SEMSA.  

PL Nº 377/21 que Autoriza o Poder Executivo Municipal a transferir recursos para a 
Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais –APAE.  

PL Nº 378/21 que Altera dispositivos da Lei Municipal nº 8.088, de 24 de abril de 2018, 
que "Dispõe sobre o Sistema de Transporte Coletivo de Passageiros por Ônibus no 
Município de Santo Antônio da Patrulha.  

 


