
Legislativo Informa – 7ª Reunião Ordinária 

 

Poder Executivo - Ofício Circular - Convida para inauguração da Farmácia 
Solidária, dia 12 de março, às 15h no Posto de Saúde Central. 

Rodrigo Massulo - Requerimento nº 095/20 - Para que sejam remetidas a esta 
Casa Legislativa, no prazo legal de 30 (trinta) dias, informações sobre o “DIA DO 
IDOSO” que foi instituído juntamente com o Conselho Municipal do Idoso. Um 
dia de atendimento médico exclusivo para os idoso no Posto de Saúde Central 
(dia do idoso todas as quintas feiras), se existe ainda essa agenda e como está 
sendo organizada, e se não qual motivo de não existir mais. 

Manoel Adam - Ped. Prov. Nº 102/20 - Para que a Secretaria de Obras, Trânsito 
e Segurança promova a troca de lâmpada queimada na rua João Edmundo 
Mohr, em frente ao número 45, no Loteamento Portugal, bem como a revisão da 
rede de iluminação pública do Loteamento Portugal. 

Alzemiro Costa - Ped. Prov. Nº 103/20 - Para que a Secretaria de Obras, 
Trânsito e Segurança promova a colocação de fresado na rua Alberto Tedesco, 
no bairro Várzea. 

Museu Antropológico Caldas Junior – Convite - Seminário "Folclore 
Patrulhense: um resgate necessário", dias 16 e 17 de março, no Qorpo Santo. 

Comitê do Litoral Médio – Convocação - 55ª Reunião Ordinária, dia 18 de 
março de 2020, às 14h na Sede do Sindicato Rural de Palmares. 

DAER - E-mail - Assunto: Conservação de rodovias - Redutores de velocidade 
na Rs-030 entre Santo Antônio e Caraá. 

Poder Executivo - Of. Mens. Nº 028/20-GPM - Encaminha Projeto de Lei nº 
052/20 

Poder Executivo - Projeto de Lei nº 052/20 - Abre Crédito Especial por 
Redução Orçamentária, altera as Leis Municipais nº 7.884/2017, que dispõe 
sobre o Plano Plurianual do Município para 2018 a 2021, Lei Municipal nº 
8.389/2019 que dispõe sobre a Lei de Diretrizes Orçamentárias para o exercício 
de 2020, e Lei Municipal n° 8.441/2019 que dispõe sobre a Lei Orçamentária 
Anual e suas alterações - R$ 4.000,00 - SEMSA. 

Poder Executivo - Of. Mens. Nº 029/20-GPM - Encaminha Projeto de Lei nº 
053/20 

Poder Executivo - Projeto de Lei nº 053/20 - Altera dispositivos da Lei 
Municipal 6.487, de 21 de março de 2012, que 'Dispõe sobre os quadros de 
cargos e funções públicas do Município de Santo Antônio da Patrulha-RS, 
estabelece o Plano de Carreira dos Servidores e dá outras providências. 

Jair Belloli - Ped. Prov. Nº 104/20 - Para que a Secretaria Municipal de Obras, 
Trânsito e Segurança promova reparos na pinguela da Rua Plinio Flores de 
Jesus. 

Jair Belloli - Requerimento nº 096/20 - Solicita ao Excelentíssimo Senhor 
DAIÇON MACIEL DA SILVA, para que seja efetuada uma parceria entre o Poder 



Executivo e os moradores da Rua Otto Von Saltiél, localizada no Bairro 
Pindorama, visando a pavimentação desta artéria com Calçamento, tendo em 
vista as péssimas condições e inúmeras irregularidades que a mesma encontra-
se atualmente. Na mesma linha os moradores solicitam a colocação de duas 
caçambas de saibro em uma das laterais para corrigir o desnível da rua, visto 
que a mesma alaga por ocasião de qualquer chuva. 

Jair Belloli - Ped. Prov. Nº 105/20 - Para que a Secretaria Municipal de Obras, 
Trânsito e Segurança promova melhoria Rua Urbano Mendes Fogaça, Bairro 
Lomba da Pascoa, em regime de urgência, visto as péssimas condições de 
trafegabilidade que se apresenta a via. Sendo este um pedido da comunidade 
local. 

André Selistre e Dirceu Machado - Requerimento nº 097/20 - VOTOS DE 
CONGRATULAÇÕES ao Excelentíssimo Senhor José Stédile, Secretario 
Estadual de Obras e Habitação do Estado, em agradecimento pela 
contemplação da perfuração de dois poços Tubulares profundos para as 
Localidades de Ribeirão e Chapada, manifestando nossa satisfação de voltar 
com a notícia de melhor qualidade de vida das famílias residentes no interior. 

André Selistre - Requerimento nº 098/20 - VOTOS DE CONGRATULAÇÕES 
ao Senhor André Randazzo dos Reis, Secretário de Obras, Trânsito e 
Segurança, pela conclusão da ponte da Localidade de Ribeirão do Meio, obra a 
qual ficou de extrema qualidade. 

Poder Legislativo - Requerimento nº 099/20 - VOTOS DE 
CONGRATULAÇÕES, excelentíssima senhora Claire Mary Winck de Barcelos, 
Presidente da APAE de Santo Antônio da Patrulha, pela inauguração da 
CLÍNICA APAE no dia 12 de março de 2020. 

André Selistre e Rodrigo Massulo - Requerimento nº 100/20 - VOTOS DE 
CONGRATULAÇÕES ao EXCELENTÍSSIMO SENHOR CHARLIS SANTOS, 
Secretário Municipal da Saúde pela inauguração da Farmácia Solidária no dia 
12 de março de 2020, nas dependências do Posto de Saúde Central. 

André Selistre e Rodrigo Massulo - Requerimento nº 101/20 - VOTOS DE 
CONGRATULAÇÕES a Excelentíssima Senhora Claudia Santos, pela 
inauguração da Farmácia Solidária no dia 12 de março de 2020, nas 
dependências do Posto de Saúde Central. 

André Selistre - Requerimento nº 102/20 - Para que seja remetida a esta Casa 
Legislativa, informações de quando vai ser aberto o processo da licitação do 
novo ponto de Embarque e Desembarque em frente à loja de Calçados 
KISAPATO, pois com dias de calor é bem complicado o tamanho da 
aglomeração de pessoas naquele local. 

Comitê do Litoral Médio - Of. Circ. 001/20 - Informa o cancelamento da reunião 
ordinária do dia 18 de março de 2020. 

João Luís Moreira, Eronita Andrade e Samuel Souza - Ped. Prov. Nº 106/20 
- Para que a Secretaria Municipal de Obras, Trânsito e Segurança promova 
abertura de valetas, encascalhamento e ensaibramento nas três ruas localizadas 
atrás da Fábrica de calçados Canabi, da localidade de Evaristo, em regime de 
urgência. 



João Luís Moreira, Eronita Andrade e Samuel Souza - Ped. Prov. Nº 107/20 
- Para que a Secretaria Municipal de Obras, Trânsito e Segurança promova 
patrolamento, encascalhamento, ensaibramento e abertura de valetas na 
estrada Plíndio Ferreira de Jesus da localidade de Evaristo. Em regime de 
urgência. 

João Luís Moreira, Eronita Andrade e Samuel Souza - Ped. Prov. Nº 108/20 
- Para que a Secretaria Municipal de Obras, Trânsito e Segurança promova o 
patrolamento, ensaibramento, encascalhamento e abertura de valetas na 
estrada da localidade do Canto do Bom Retiro até o Beneficiamento de 
Basalto Guilherme Pedras. Em regime de urgência. 

Marcelo Santos, Jorge Eloy de Oliveira, Samuel Souza, Eronita Andrade, 
João Luís Moreira, Valtair Andrade, Rodrigo Massulo, Dirceu Machado e 
André Selistre - Requerimento nº 103/20 - Solicita ao Excelentíssimo Senhor 
DAIÇON MACIEL DA SILVA, para que sejam promovidas soluções emergenciais 
no abastecimento de água em todas as comunidades atingidas pela seca, e 
decretem situação de emergência no Município. Salienta-se que nenhuma 
comunidade pode viver ou evoluir sem abastecimento adequado de água, então 
que permitam aos seus habitantes viver de modo saudável e confortável. De 
dezembro/19 até hoje, as perdas na agricultura e agropecuária em função do 
calor excessivo e falta de chuvas é muito maior que se imagina. 

Marcelo Santos - Requerimento nº 104/20 - Solicita ao Excelentíssimo Senhor 
DAIÇON MACIEL DA SILVA, para que seja realizada uma força tarefa nas 
Escolas Municipais, promovendo a manutenção na rede elétrica. Salienta-se que 
visitas em escolas foram realizadas, e as demandas apresentadas por seus 
respectivos diretores, sendo disjuntores sem funcionamento, falta de tomadas 
nas salas de informática, falta de manutenção em climatizadores. Solicitamos 
agilidade por parte da Administração Municipal para solucionar as demandas 
pendentes, e assim, não prejudicar o desempenho dos alunos. 

Jair Belloli - Ped. Prov. Nº 109/20 - Para que a Secretaria Municipal de Obras, 
Trânsito e Segurança promova melhorias com roçada das laterais na estrada de 
Arroio Grande, iniciando na Prainha do Monjolo até a localidade de Passo da 
Forquilha. 

Samuel Souza e André Selistre - Requerimento nº 105/20 - VOTO DE 
PROFUNDO PESAR pelo falecimento da Ilustríssima Senhora LAURA MARIA 
DA SILVA, ocorrido no dia 15 de março de 2020. 

Samuel Souza - Requerimento nº 106/20 - VOTOS DE CONGRATULAÇÕES 
à Empresa Claudir Automóveis, extensivo a toda sua equipe pelo apoio que 
estão prestando ao Esporte Patrulhense. 

Samuel Souza, André Selistre, Marcelo Santos e Rodrigo Massulo - 
Requerimento nº 107/20 - VOTOS DE CONGRATULAÇÕES ao Grupo 
SAPEDAL, que abraçou junto a Lagoa dos Barros em uma manifestação com o 
objetivo de protestar contra a suposta poluição na Lagoa dos Barros, na manhã 
do último sábado dia 14 de março de 2020. 

Samuel Souza - Requerimento nº 108/20 - VOTOS DE CONGRATULAÇÕES 
à Associação dos Moradores da Lagoa, pela excelente iniciativa de solidariedade 
prestada a nossa Lagoa dos Barros.   



Samuel Souza - Requerimento nº 109/20 - VOTOS DE CONGRATULAÇÕES 
à Equipe de Aviação Agrícola Santal, pela excelente iniciativa de solidariedade 
prestada a nossa Lagoa dos Barros.   

Adelino Stecanela - Requerimento nº 110/20 - Solicita ao Excelentíssimo 
Senhor Daiçon Maciel da Silva, Prefeito Municipal de Santo Antônio da Patrulha 
– RS e ao Senhor Gabriel Lorenzi, Gerente Local da CORSAN, para que seja 
feita a fiscalização da obra na Rua: Cel. Francisco Borges de Lima, que está 
sendo aberta por causa das obras da instalação da rede de esgoto cloacal, 
diante da constatação da demora na conclusão da obra, causando enorme 
transtornos ao trânsito, em um ponto importantíssimo de saída e acesso ao 
Bairro Bom Princípio. Na mesma linha é importante ressaltar da péssima 
qualidade do serviço que vem sendo realizado nas ruas pavimentadas de Santo 
Antônio da Patrulha por esta empresa, terceirizada pela CORSAN, em outras 
obras já concluídas. 

Rodrigo Massulo - Ped. Prov. Nº 110/20 - Para que a Secretaria Municipal de 
Obras, Trânsito e Segurança promova limpeza na Rua Antônio Nunes dos 
Santos, no bairro Santa Teresinha. Os moradores reclamam que não estão 
conseguindo passar com carro nos dois sentidos na rua, pois o mato da área 
verde tomou conta da estrada (foto anexo). Salienta-se que já foi feito um pedido 
via protocolo pelos moradores. 

Rodrigo Massulo, Marcelo Santos, Jorge Eloy de Oliveira, Samuel Souza, 
Eronita Andrade, João Luís Moreira, Valtair Andrade, Dirceu Machado e 
André Selistre - Indicação nº 014/20 - Sugere-se a suspensão das aulas na 
rede Municipal de Educação, pois a decisão de não suspensão feita pelo Prefeito 
hoje, vai totalmente contra as decisões que estão sendo tomadas em todo o 
Estado. Agora há de se pensar no bem comum de todos, de se fazer a prevenção 
como outros municípios estão adotando. 

André Selistre e Rodrigo Massulo - Requerimento nº 111/20 - VOTOS DE 
CONGRATULAÇÕES a Soberana da FENACAN, Larissa Oliveira Nunes, pela 
importante participação no concurso da Soberana da FENACAN 2020. 

André Selistre e Rodrigo Massulo - Requerimento nº 112/20 - VOTOS DE 
CONGRATULAÇÕES a Candidata a Soberana da FENACAN Luíza de Oliveira, 
pela importante participação no concurso da Soberana da FENACAN 2020. 

André Selistre e Rodrigo Massulo - Requerimento nº 113/20 - VOTOS DE 
CONGRATULAÇÕES a Candidata a Soberana da FENACAN Fernanda 
Paranhos, pela importante participação no concurso da Soberana da FENACAN 
2020. 

André Selistre e Rodrigo Massulo - Requerimento nº 114/20 - VOTOS DE 
CONGRATULAÇÕES a Candidata Soberana da FENACAN Kauana Oliveira, 
pela importante participação no concurso da Soberana da FENACAN 2020. 

André Selistre e Rodrigo Massulo - Requerimento nº 115/20 - VOTOS DE 
CONGRATULAÇÕES a Candidata Soberana da FENACAN Sabrina Brito 
Litarowicz, pela importante participação no concurso da Soberana da FENACAN 
2020. 



Eronita Andrade e João Luís Moreira - Ped. Prov. Nº 111/20 - Para que a 
Secretaria Municipal de Obras, Trânsito e Segurança promova revisão de 
iluminação pública na quadra de Esportes no Bairro Cohab, em regime de 
urgência. 

André Selistre - Requerimento nº 116/20 - VOTOS DE CONGRATULAÇÕES 
a Secretaria de Cultura Turismo e Esportes, na pessoa da Secretária ELIANA 
CUNHA, pela realização do concurso da Soberana da FENACAN 2020. 

Eronita Andrade e João Luís Moreira - Requerimento nº 119/20 - Solicitam a 
Ilustríssima Senhora Secretária Municipal de Cultura, Turismo e Esportes, Eliana 
Cunha para que seja agendada uma reunião entre a comunidade do Bairro 
Cohab e a Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esportes, com o objetivo 
de designar um responsável para ligar e desligar as luzes da Quadra de 
Esportes. 

Rodrigo Massulo - Requerimento nº 120/20 - VOTOS DE 
CONGRATULAÇÕES aos membros do Rotaract, Djalmo, Amanda, Bica, Letícia 
e Rafael, que foram até um ponto da orla da Lagoa dos Barros juntar o máximo 
de lixo durante a manhã do último sábado, para o Projeto LIMPRAIA. Foram 
recolhidos quase 30 sacos de lixo de 100 litros cada em apenas 3 horas. E 
também cumpriram a segunda ação do CONEXÃO 4670 ECO. 

Manoel Adam - Requerimento nº 117/20 - Solicita a Ilma. Senhora Cleuza 
Maria Sobral Dias, Reitora da Universidade Federal do Rio Grande, requerendo 
a criação do curso de medicina junto ao campus da FURG em Santo Antônio da 
Patrulha, tendo a possibilidade de utilizar-se da estrutura do atual nosocômio 
que é administrado pela Santa Casa de Misericórdia de Porto Alegre, além da 
ótima estrutura do Campus/FURG. Considerando a localização geográfica 
privilegiada do Município de Santo Antônio da Patrulha, oportunizando mais 
vagas às demandas existentes para o curso em questão, levando-se em 
consideração ainda a amplitude de atendimento à população patrulhense e de 
municípios vizinhos, no trato a saúde pública. 

Manoel Adam - Requerimento nº 118/20 - Solicita aos Exmos. Senhores 
Deputado Federal Alceu Moreira e Deputado Estadual Gabriel Souza, 
considerando o relativo avanço da pandemia causada pelo coronavírus que 
trouxe consigo uma crise econômica de escala global, onde estudos apontam 
uma possível perda para a economia global devido à paralisia econômica 
causada pelo vírus. Assim, solicitamos a intervenção dos excelsos 
Parlamentares, nas esferas Federal e Estadual, em defesa das empresas, em 
especial empresas calçadistas que atuam principalmente no setor de 
exportação, e que empregam milhares de pessoas, destacando como exemplo 
as empresas em Santo Antônio da Patrulha. Necessitando uma intervenção 
rápida do Governo, a fim de evitar uma grave crise social além da econômica. 

Poder Executivo - Of. Mens. Nº 030/20-GPM - Encaminha Projeto de Lei nº 
054/20 

Poder Executivo - Projeto de Lei nº 054/20 - Autoriza contratação temporária 
de excepcional interesse público e dá outras providências - Instrutores. 

 



ORDEM DO DIA REUNIÃO ORDINÁRIA DE 16.03/2020 

 

PL nº 45/2020 que Altera dispositivo da Lei Municipal nº 8.451, de 27 de 
dezembro de 2019, que "Autoriza o Poder Executivo Municipal a conceder 
incentivo a Empresa Bianchin Industria Arrozeira Ltda. 

PL nº 46/2020 que 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 8.389/2019 
que dispõe sobre a Lei de Diretrizes Orçamentárias para o exercício de 2020, e 
Lei Municipal n° 8.441/2019 que dispõe sobre a Lei Orçamentária Anual e suas 
alterações. Valor R$ 948.552,64 SMTDS. 

PL nº 47/2020 que 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 8.389/2019 
que dispõe sobre a Lei de Diretrizes Orçamentárias para o exercício de 2020, e 
Lei Municipal n° 8.441/2019 que dispõe sobre a Lei Orçamentária Anual e suas 
alterações. Valor R$ 31.501,00 SECTE. 

PL nº 54/2020 que Autoriza contratação temporária de excepcional interesse 
público e dá outras providências" – Instrutores. 

 


