
Legislativo Informa – 11ª Reunião Ordinária 

 

Poder Executivo - Of. Nº 224/20-GPM - Resposta ao Ofício nº 075/20, 
Requerimento nº 017/20, Requerimento nº 047/20, Requerimento nº 049/20, 
Ofício nº 076/20 e Requerimento nº 061/20. 

Poder Executivo - Of. Nº 229/20-GPM - Resposta ao Requerimento nº 068/20, 
Requerimento nº 057/20, Ofício nº 075/20, Requerimento nº 062/20. 

Poder Executivo - Of. Nº 299/20-GPM - Resposta à Indicação nº 008/20, 
Requerimento nº 052/20, Requerimento nº 064/20, Indicação nº 013/20, Ofício 
nº 094/20. 

Poder Executivo - Of. Mens. Nº 045/20-GPM - Encaminha Projeto de Lei nº 
070/20. 

Poder Executivo - Projeto de Lei nº 070/20 - Autoriza contratação temporária 
de excepcional interesse público e dá outras providências - 01 Engenheiro 
Ambiental 

Alzemiro Costa - Ped. Prov. Nº 127/20 - Para que a Secretaria de Obras, 
Trânsito e Segurança promova a limpeza, com capina do meio fio, na Rua João 
Pedroso da Luz, próximo à parada de ônibus, em frente à Madeireira Hoffman, 
no Bairro Várzea. 

Poder Executivo - Of. Nº 355/20-GPM - Respostas às emendas Impositivas. 

Jorge Eloy de Oliveira    Ped. Prov. Nº 128/20     Para que a Secretaria Municipal 
de Obras, Trânsito e Segurança, promova o patrolamento com ensaibramento 
da travessa Pereira em Morro Agudo, mais conhecida como estrada da Popola; 
Patrolamento com ensaibramento da estrada do Campestre e Pinheirinhos. 

Jorge Eloy de Oliveira - Ped. Prov. Nº 129/20 - Para que a Secretaria Municipal 
de Obras, Trânsito e Segurança, através do Setor de Iluminação Pública 
promova a revisão da rede de iluminação pública com troca de lâmpadas e 
luminárias queimadas, nas localidades de Pinheirinhos, Campestre e Catanduva 
Grande. 

Bancada do PP - Ped. Prov. Nº 130/20 - Para que a Secretaria Municipal de 
Obras, Trânsito e Segurança promova roçada na beira da Estrada de Passos 
das Moças até o Imbiruçu. 

Jair Belloli - Ped. Prov. Nº 131/20 - Para que a Secretaria Municipal de Obras, 
Trânsito e Segurança promova a reposição do calçamento, visto a existência de 
um buraco, na Rua Alcebíades Franco Antunes, sendo esta a rua do Posto de 
Saúde da Cohab, localizado no Bairro Bom Princípio. Solicitação feita, devido a 
Rua se encontrar em péssimas condições de trafegabilidade. 

Bancada do PTB - Ped. Prov. Nº 132/20 - Para que a Secretaria Municipal de 
Obras, Trânsito e Segurança promova o envaletamento, patrolamento e 
encascalhamento da estrada em Baixa Grande, com início na linha de Evaristo 
até divisa com Riozinho; Patrolamento com ensaibramento da estrada de 
Evaristo, com início no final da linha até divisa com Riozinho. 



Bancada do PTB - Ped. Prov. Nº 133/20 - Para que a Secretaria Municipal de 
Obras, Trânsito e Segurança promova patrolamento com envaletamento e 
ensaibramento da estrada em Rincão do Herval, Arroio do Carvalho e Arroio 
Grande. 

Eronita Andrade e João Luís Moreira - Ped. Prov. Nº 134/20 - Para que a 
Secretaria Municipal de Obras, Trânsito e Segurança, através do Setor de 
Iluminação promova a troca de luminária na Travessa Rincão (jazida do ex-
Vereador Cantídio), na Localidade de Palmeira. Postes de números 169328 e 
446344. 

Eronita Andrade e João Luís Moreira - Ped. Prov. Nº 135/20 - Para que a 
Secretaria Municipal de Obras, Trânsito e Segurança promova a repintura da 
faixa de pedestres na RS 030, em frente ao antigo Bar Turista. 

Marcelo Santos - Ped. Prov. Nº 136/20 - Para que a Secretaria Municipal de 
Obras, Trânsito e Segurança promova o conserto da ponte que faz divisa com 
Macegão e Taquara. 

Rodrigo Massulo - Requerimento nº 154/20 - Para que a Secretaria Municipal 
de Agricultura e Meio Ambiente promova a coleta de lixo na Rua Eloi Pinheiro 
Pedroso, na Lomba da Páscoa, duas vezes na semana. Os moradores reclamam 
que o caminhão passa apenas uma vez por semana na referida via, ao passo 
que em outras ruas próximas a frequência é de duas vezes na semana. 

Rodrigo Massulo - Indicação nº 018/20 - Sugere-se que sejam retomadas as 
consultas eletivas no Posto Saúde Central e ESFS, tendo em vista que, 
felizmente, temos apenas dois casos confirmados e já curados de Covid-19. 

Marcelo Santos - Ped. Prov. Nº 137/20 - Para que a Secretaria Municipal de 
Obras, Trânsito e Segurança promova o conserto de uma ponte no Beco dos 
Ritas, próximo a Localidade de Conta Dinheiro. 

Marcelo Santos - Ped. Prov. Nº 138/20 - Para que a Secretaria Municipal de 
Obras, Trânsito e Segurança promova patrolamento e ensaibramento das 
Estradas Cancela Preta, Palmeira do Sertão e Montenegro. 

Marcelo Santos - Requerimento nº 152/20 - VOTOS DE CONGRATULAÇÕES 
ao Ilmo. Senhor Jorge Dutra por estar presente no combate ao incêndio do 
Banhado Grande. 

Bancada do MDB - Requerimento nº 155/20 - Solicita ao Ilustríssimo Senhor 
Alceu Moreira, solicitando intervenção junto ao Ministério da Saúde, para 
liberação de recursos financeiros, para compra de equipamentos para Unidade 
Sentinela que receberá atendimento de pacientes com sintomas da Covid 19 no 
município de Santo Antônio da Patrulha. 

Marcelo Santos - Requerimento nº 153/20 - Para que sejam remetidas a esta 
Casa Legislativa, no prazo legal de 30 (trinta) dias, informações através da 
Secretaria Municipal de Educação, sobre como ficará a situação do 
desdobramento dos professores do Magistério. 

Bancada do PP - Requerimento nº 158/20 - Para que seja remetida a esta Casa 
Legislativa, no prazo legal de 30 (trinta) dias, informações a respeito do número 
de cestas básicas adquiridas pela municipalidade, no mês anterior à declaração 



de calamidade pública, bem como o relatório de pessoas beneficiadas no 
período acima, com comprovante de entrega e laudo atestando a necessidade 
dos agraciados com o benefício, que remetam o critério objetivo utilizado com o 
benefício. Tais informações servirão de subsídios para melhor informar à 
comunidade Patrulhense. 

Bancada do PP - Requerimento nº 159/20 - Para que seja remetida a esta Casa 
Legislativa, no prazo legal de 30 (trinta) dias, informações de quantos donativos 
foram recebidos até o presente momento e para quais pessoas foram entregues, 
e qual critério foi utilizado para fazer a distribuição à população vulnerável. Tais 
informações servirão de subsídios para melhor informar à comunidade 
Patrulhense. 

Rodrigo Massulo - Ped. Prov. Nº 139/20 - Para que a Secretaria Municipal de 
Obras, Trânsito e Segurança promova o conserto de um esgoto correndo a céu 
aberto na Travessa do Presídio, no bairro Madre Teresa, em frente a uma das 
últimas residências da travessa.  

Rodrigo Massulo - Requerimento nº 157/20 - Para que a Secretaria Municipal 
de Saúde SEMSA, promova Colocação de toldo ou gazebo em frente ao posto 
de saúde da Agasa, pois, muitas vezes, os usuários esperam na chuva por não 
ter onde esperar. 

Rodrigo Massulo - Ped. Prov. Nº 140/20 - Para que a Secretaria Municipal de 
Obras, Trânsito e Segurança promova a limpeza dos valos na Rua Oscar 
Ferreira de Jesus, próximos a 474, na parte de saibro da via, haja vista que o 
inverno se aproxima e as casas próximas ficam com o pátio alagado com as 
chuvas. 

Bancada do PP e Bancada do PTB - Requerimento nº 156/20 - Para que 
sejam remetidas a esta Casa Legislativa, no prazo legal de 30 (trinta) dias, 
informações para que sejam enviados os gastos, de forma mensal, até dezembro 
de 2020, das 10 horas de retro, contratadas por ata de registro de preços. 
Solicitam, também, o nome da empresa vencedora da licitação, bem como o 
valor da hora. Os parlamentares pedem que a Administração, além de enviar 
essa relação para a Câmara, enviem-na também para o Ministério Público de 
forma mensal. 

Bancada do PP e Bancada do PTB - Requerimento nº 160/20 - Solicitam ao 
Excelentíssimo Senhor Dr. Camilo Vargas Santana, Promotor de Justiça de 
Santo Antônio da Patrulha, dando ciência do Pedido de Informações nº 
156/2020, onde solicitam informações à Administração Municipal sobre os 
gastos, de forma mensal, até dezembro de 2020, das 10 horas de retro 
contratadas por ata de registro de preços. Solicitam, também, o nome da 
empresa vencedora da licitação, bem como o valor da hora. Os parlamentares 
pedem que a Administração, além de enviar essa relação para a Câmara, 
enviem-na, também, para o Ministério Público de forma mensal. 

Rodrigo Massulo - Requerimento nº 161/20 - Solicita ao Excelentíssimo 
Senhor Roberto Correa Barbuti, Diretor Presidente da CORSAN e ao 
Excelentíssimo Senhor Gabriel Lorensi, Gerente Local da CORSAN, a fim de 
que sejam realizadas melhorias na Rua da SOS Animais, tendo em vista que a 
Corsan não deixou a rua em boas condições. 



Bancada do PTB e Bancada do PP - Requerimento nº 162/20 - Para que seja 
remetida a esta Casa Legislativa, no prazo legal de 30 (trinta) dias, informações 
com a cópia do Termo Aditivo vigente na presente data, celebrado entre o Poder 
Executivo e a Empresa AMDP Ltda ME, por meio do Processo de Dispenda 
10/2013, Contrato de Prestação de Serviços nº 203/201. Tais informações 
servirão de subsídios para melhor informar à comunidade Patrulhense. 

Rodrigo Massulo - Ped. Prov. Nº 141/20 - Para que a Secretaria Municipal de 
Obras, Trânsito e Segurança promova operação tapa-buracos em um buraco 
formado em frente ao antigo Bar Turista, na 030. 

Bancada do MDB - Requerimento nº 163/20 - Solicita ao Ilustríssimo Senhor 
Giovane Felts, solicitando intervenção junto ao Ministério da Saúde, para 
liberação de recursos financeiros, para compra de equipamentos para Unidade 
Sentinela que receberá atendimento de pacientes com sintomas da Covid 19 no 
município de Santo Antônio da Patrulha. 

Bancada do MDB - Requerimento nº 164/20 - Solicita ao Ilustríssimo Senhor 
Marcos Biolchi, solicitando intervenção junto ao Ministério da Saúde, para 
liberação de recursos financeiros, para compra de equipamentos para Unidade 
Sentinela que receberá atendimento de pacientes com sintomas da Covid 19 no 
município de Santo Antônio da Patrulha. 

Bancada do MDB - Requerimento nº 165/20 - Solicita ao Ilustríssimo Senhor 
Osmar Terra, solicitando intervenção junto ao Ministério da Saúde, para 
liberação de recursos financeiros, para compra de equipamentos para Unidade 
Sentinela que receberá atendimento de pacientes com sintomas da Covid 19 no 
município de Santo Antônio da Patrulha. 

Bancada do MDB - Requerimento nº 166/20 - Solicita ao Diretor-Presidente da 
Corsan, Ilustríssimo Sr. ROBERTO CORREA BARBUTI, ao Superintendente 
Regional da Corsan, Ilustríssimo ADALCI RODRIGUES DA SILVA, para saber 
quando iniciam as obras de coleta e tratamento de esgoto no Município de Santo 
Antônio da Patrulha. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ORDEM DO DIA REUNIÃO ORDINÁRIA DE 20.04/2020 

  

PL nº 048/20 que Autoriza o Poder Executivo Municipal a repassar recursos para 
desenvolvimento do projeto "Contos Distritais". 

PL nº 066/20 que Autoriza o município a conceder abono financeiro, em parcela 
única, aos Agentes Comunitários de Saúde, cujos cargos são previstos na Lei 
Municipal nº 5.379, de 28 de dezembro de 2007 e em leis de contratações 
temporárias. 

PL nº 067/20 que Altera dispositivos da Lei Municipal nº 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" - 01 Técnico em Enfermagem. 

PL nº 068/20 que Altera dispositivos da Lei nº 8.499, de 23 de março de 2020 
que reconhece a calamidade pública municipal. 

PL nº 069/20 que Autoriza contratação temporária de excepcional interesse 
público e dá outras providências" - 02 fiscais. 

 


