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Bancada do PP - Requerimento nº 167/20 - VOTO DE PROFUNDO PESAR 
pelo falecimento do Ilustríssimo Senhor THOMÁS SARAIVA SELISTRE, fato 
ocorrido recentemente. 

Bancada do PP e Bancada do PTB - Requerimento nº 168/20 - Solicita ao 
Comandante do 2º Pelotão da 1º CIA do 8º Batalhão da Brigada Militar, 
Ilustríssimo Sr. TENENTE MARCOS PAULO ZANATTA, para sugerir mais ronda 
no centro comercial do Município, tendo em vista o alto movimento e formação 
de aglomerações no local. 

Bancada do PP e Bancada do PTB - Requerimento nº 169/20 - Para que 
sejam remetidas a esta Casa Legislativa, no prazo legal de 30 (trinta) dias, 
informações através da Secretaria Municipal da Saúde, sobre o valor que será 
gasto na Unidade Sentinela, também como serão feitas as compras e envio de 
relatório detalhado dos gastos. 

Bancada do PP e Bancada do PTB - Requerimento nº 170/20 - Para que 
sejam remetidas a esta Casa Legislativa, no prazo legal de 30 (trinta) dias, 
informações sobre o que houve com a Empresa Dubil que, segundo moradores, 
não está mais trabalhando no asfaltamento do 2º Distrito, esclarecendo se o 
motivo poderá ser falta de pagamento. 

Jorge Eloy de Oliveira - Ped. Prov. Nº 142/20 - Para que a Secretaria Municipal 
de Obras, Trânsito e Segurança, através do Setor de Iluminação promova a 
colocação de luminárias nos postes de números 410919 e 410920, na 
Localidade de Catanduva Grande. 

Jorge Eloy de Oliveira - Ped. Prov. 143/20 - Para que a Secretaria Municipal 
de Obras, Trânsito e Segurança, através do Setor de Iluminação promova o 
conserto da luminária no poste de número 156942, na Localidade de Barrocadas. 

Rodrigo Massulo - Ped. Prov. Nº 144/20 - Para que a Secretaria Municipal de 
Obras, Trânsito e Segurança promova a colocação de redutores de velocidade 
nas principais ruas do Loteamento Jardim do Vale/Canaã (sem custo aos 
moradores), bem como placas de sinalização. Muitos veículos transitam em alta 
velocidade nas vias, especialmente na Rua Alcídes Mario Provenzi, onde, na 
última sexta feira, 01.05.2020, por volta das 19h, ocorreu um acidente 
envolvendo uma criança e, por pouco, não terminou em uma tragédia naquele 
local. 

Alzemiro Costa - Ped. Prov. Nº 145/20 - Para que a Secretaria Municipal de 
Obras, Trânsito e Segurança promova o patrolamento, ensaibramento e o 
envaletamento da estrada Geral de Barrocadas, Chicolomã, Tapumes e Lombas. 

Marcelo Santos - Ped. Prov. Nº 146/20 - Para que a Secretaria Municipal de 
Obras, Trânsito e Segurança promova limpeza das valetas na Rua Pedro 
Elesbão, na Localidade de Vila Palmeira. 

Jorge Eloy de Oliveira e Marcelo Santos - Requerimento nº 171/20 - Para 
que sejam remetidas a esta Casa Legislativa, no prazo legal de 30 (trinta) dias, 



informações do motivo pelo qual a empresa responsável pelo transporte público 
não está atendendo algumas localidades no interior do Município. 

Eronita Andrade - Requerimento nº 172/20 - Solicita ao Exmo. Sr. Prefeito 
Municipal, Sr. Daiçon Maciel da Silva, através da Secretaria Municipal de Obras, 
Trânsito e Segurança, para que seja estudada a possibilidade de construção de 
cabeceira no pontilhão da Estrada Campo Matheus, passando o pedágio, na 
terceira entrada à direita, entrando na rua da caixa d’água, seguindo sempre à 
esquerda, terceiro pontilhão. 

Bancada do PP - Requerimento nº 173/20 - Solicita ao Exmo. Sr. Prefeito 
Municipal, Daiçon Maciel da Silva, através da Secretaria da Agricultura e Meio 
Ambiente, a fim de solicitar uma extensão na rede de água na Localidade de 
Morro Grande, entre a Igreja e a propriedade do Sr. Tiago Galon. Salienta-se 
que esta extensão irá beneficiar 20 famílias. Destaca-se que o objetivo da 
proposta é atender pedidos da comunidade. 

Dirceu Machado - Requerimento nº 174/20 - Solicita ao Ilustríssimo Senhor 
VLADIMIR LESSA GUATIMOSIN, Gerente Local da CEEE, solicitando a 
instalação da rede elétrica baixa trifásica na localidade de Evaristo, a qual 
beneficiará em torno de 35 famílias (residências), as quais necessitam de 
energia trifásica para suprirem suas necessidades. Em anexo segue abaixo 
assinado em nome da Associação Pro Água do Alto Evaristo. 

Valtair Andrade - Ped. Prov. Nº 147/20 - Para que a Secretaria Municipal de 
Obras, Trânsito e Segurança promova a limpeza na Rua Pasqual Sinhoreli. 

Eronita Andrade e João Luís Moreira - Ped. Prov. Nº 148/20 - Para que a 
Secretaria Municipal de Obras, Trânsito e Segurança promova roçada nas 
laterais da Estrada Campo dos Matheus. 

Valtair Andrade - Requerimento nº 175/20 - Solicita ao Excelentíssimo Senhor 
Gabriel Lorensi, Gerente Local da CORSAN, para que seja realizada a 
manutenção correta do conserto que feito na Rua Alziro Baltazar da Luz em 
frente ao número 113. 

Jorge Eloy de Oliveira - Ped. Prov. Nº 149/20 - Para que a Secretaria Municipal 
de Obras, Trânsito e Segurança promova colocação de luminárias em Rincão da 
Catanduva, na Localidade de Catanduva Grande. 

Dirceu Machado e Rodrigo Massulo - Requerimento nº 176/20 - VOTO DE 
PROFUNDO PESAR pelo falecimento da Ilustríssima Senhora NELI DE 
CAMPOS GOMES, fato ocorrido recentemente. 

Bancada do PTB - Ped. Prov. Nº 150/20 - Para que a Secretaria Municipal de 
Obras, Trânsito e Segurança promova patrolamento, ensaibramento e abertura 
de valetas das Localidades de Lombas, Tapumes e Chicolomã. 

Jair Belloli - Ped. Prov. Nº 151/20 - Para que a Secretaria Municipal de Obras, 
Trânsito e Segurança promova a recuperação da Estrada Plínio Ferreira de 
Jesus, iniciando no entroncamento da Estrada Geral do Evaristo, e subindo até 
o ultimo morador dessa estrada. Salienta, que é uma região de 
aproximadamente 15 (quinze) casas, sendo esse pedido solicitado pelos 
moradores. 



Jair Belloli - Ped. Prov. Nº 152/20 - Para que a Secretaria Municipal de Obras, 
Trânsito e Segurança promova o serviço de retroescavadeira para retirada de 
entulhos na beira da estrada Geral do Evaristo, próximo à propriedade do Sr. 
Valmor de Souza. Motivo desta solicitação ocorre devido aos entulhos 
encontrarem-se em cima da pista, impossibilitando a passagem de dois carros 
na curva. 

Eronita Andrade e João Luís Moreira - Requerimento nº 177/20 - Solicitam 
ao Comandante do 2º Pelotão da 1º CIA do 8º Batalhão da Brigada Militar, 
Ilustríssimo Sr. TENENTE MARCOS PAULO ZANATTA, para solicitar 
patrulhamento com mais frequência na Localidade de Costa da Miraguaia. 
Salienta-se que a medida se faz necessária devido à tentativa de inibir os furtos 
que estão ocorrendo constantemente. 

João Luís Moreira - Ped. Prov. Nº 153/20 - Para que a Secretaria Municipal de 
Obras, Trânsito e Segurança promova, em regime de urgência, o conserto de 
uma ponte na Localidade de Passo da Figueira. 

Samuel Souza - Requerimento nº 184/20 - VOTOS DE CONGRATULAÇÕES 
ao Ilustríssimo Senhor Mauricio Dziedricki, Deputado Federal PTB/RS, por 
disponibilizar verbas de seu gabinete no valor de R$ 300.000,00 mil reais para a 
aquisição de um caminhão caçamba para o município de Santo Antônio da 
Patrulha, conforme nota de empenho nº 2020NF800032, alusivo à emenda 
individual nº 28730002 de autoria do nobre Deputado. 

Manoel Adam - Requerimento nº 178/20 - Solicita ao Ilustríssimo Deputado 
Estadual Gabriel Souza, para que intervenha junto à Secretaria de Agricultura, 
para que seja disponibilizada uma escavadeira hidráulica para o município de 
Santo Antônio da Patrulha, com a finalidade de suprir a demanda causada pela 
estiagem em nosso município e para abrir pequenos açudes, tendo em vista que 
o município é composto, em sua maioria, por pequenas propriedades rurais, 
numa média de 20 hectares, que estão sem água, sendo necessário ampliar 
seus reservatórios. 

Manoel Adam - Requerimento nº 179/20 - Solicita ao Diretor-Presidente da 
Corsan, Ilustríssimo Sr. ROBERTO CORREA BARBUTI, ao Ilustríssimo Sr. 
ADALCI RODRIGUES DA SILVA, Superintendente Geral da CORSAN e ao 
Ilustríssimo Sr. GABRIEL SILVA LORENCI, Gerente Local da CORSAN. Para 
saber qual a situação do projeto de distribuição de água nas localidades de 
Miraguaia e Costa da Miraguaia. 

Bancada do PTB e Bancada do PP - Requerimento nº 182/20 - Solicita ao 
Ilmo. Senhor Deputado Federal, Jerônimo Goergen (PP/RS), que seja agilizado 
o processo de liberação do recurso para a obra asfáltica na Localidade da Costa 
da Miraguaia, no Município de Santo Antônio da Patrulha/RS. 

Bancada do PTB e Bancada do PP - Requerimento nº 183/20 - Solicita ao 
Exmo. Senhor Senador, Luís Carlos Heinze (PP/RS), que seja agilizado o 
processo de liberação do recurso para a obra asfáltica na Localidade da Costa 
da Miraguaia, no Município de Santo Antônio da Patrulha/RS. 

Rodrigo Massulo - Ped. Prov. Nº 154/20 - Para que a Secretaria Municipal de 
Obras, Trânsito e Segurança promova patrolamento e ensaibramento na Estrada 
Palmeira do Sertão. 



Manoel Adam - Requerimento nº 180/20 - Solicita ao Ilustríssimo COVATI 
FILHO,  Secretário Estadual da Agricultura Pecuária e Desenvolvimento Rural, 
para que seja disponibilizada uma escavadeira hidráulica para o município de 
Santo Antônio da Patrulha, com a finalidade de suprir a demanda causada pela 
estiagem em nosso município e para abrir pequenos açudes, tendo em vista que 
o município é composto, em sua maioria, por pequenas propriedades rurais, 
numa média de 20 hectares, que estão sem água, sendo necessário ampliar 
seus reservatórios. 

Bancada do PTB e Bancada do PP - Requerimento nº 181/20 - Solicita ao 
Ilmo. Senhor Deputado Federal, Maurício Dziedricki (PTB/RS), para que seja 
agilizado o processo de liberação do recurso para a obra asfáltica na Localidade 
da Costa da Miraguaia, no Município de Santo Antônio da Patrulha/RS. 

Adelino Stecanela - Requerimento nº 185/20 - De onde são os moradores de 
rua que estão em nosso município, bem como os que são de outro município, 
que suas famílias sejam avisadas, além de que seja fornecido suporte para 
transportá-los para suas cidades. 

Adelino Stecanela - Requerimento nº 186/20 - Para que sejam remetidas a 
esta Casa Legislativa, no prazo legal de 30 (trinta) dias, informações sobre a 
previsão de reabertura do paradão, localizado na Av. Coronel Victor Villa Verde, 
próximo a Masal. 

 


