
Legislativo Informa – 19ª Reunião Ordinária 

 

Poder Executivo - Ofício Circular nº 037/20 - Informa a inclusão do nome do 
Vereador André Selistre na composição do Gabinete da Crise do Município, 
instituído pelo Decreto nº 135, de 3 de junho de 2020. 

Rodrigo Massulo - Ped. Prov. Nº 229/20 - Para que a Secretaria Municipal de 
Obras, Trânsito e Segurança promova patrolamento e ensaibramento da Rua 
Antônio de Melo Albuquerque, no Bairro Lomba da Páscoa. Se possível, pede-
se a construção de um bueiro na referida rua, pois a água desce de ruas de cima 
e “corta” a via, criando buracos e desníveis na rua. 

Rodrigo Massulo - Ped. Prov. Nº 230/20 - Para que a Secretaria Municipal de 
Obras, Trânsito e Segurança promova patrolamento e ensaibramento na Rua 
Iraci Pinheiro Pedroso, no Bairro Lomba da Páscoa. 

Eronita Andrade - Ped. Prov. Nº 231/20 - Para que a Secretaria Municipal de 
Obras, Trânsito e Segurança promova a limpeza das valas na Rua Julio Cardeal 
de Souza, com roçada das laterais e colocação de placa indicativa de proibido 
colocar lixo. 

Manoel Adam - Requerimento nº 255/20 - VOTO DE PROFUNDO PESAR pelo 
falecimento do Ilustríssimo Senhor ELOI PAULO DA SILVA (VOVÔ), fato 
ocorrido dia 27 de Junho de 2020. 

Samuel Souza - Requerimento nº 256/20 - Para que sejam remetidas a esta 
Casa Legislativa, no prazo legal de 30 (trinta) dias, informações sobre a empresa 
que asfaltou as 15 ruas, se a mesma já entregou o documento das ruas 
asfaltadas, se não, quais foram entregues e quantas ainda faltam, e se há 
projetos de colocação de quebra-molas nas mesmas. 

Samuel Souza - Requerimento nº 257/20 - Para que sejam remetidas a esta 
Casa Legislativa, no prazo legal de 30 (trinta) dias, informações a Secretaria de 
Saúde se há testes rápidos para confirmação do Covid-19, se não tem os testes, 
qual a previsão de chegar. 

João Luís Moreira - Ped. Prov. Nº 232/20 - Para que a Secretaria Municipal de 
Obras, Trânsito e Segurança promova a colocação de canos na rede de esgoto 
pluvial na Rua Daniel Esperança, em frente ao número 93. Salienta-se que o 
esgoto está correndo a céu aberto. 

Jair Belloli - Ped. Prov. Nº 233/20 - Para que a Secretaria Municipal de Obras, 
Trânsito e Segurança promova a recuperação da ponte do Ribeirão. 

Manoel Adam - Requerimento nº 258/20 - VOTOS DE CONGRATULAÇÕES 
ao Ilmo. Senhor Alceu Moreira da Silva, Deputado Federal MDB/RS e ao Ilmo. 
Senhor Daiçon Maciel da Silva, Prefeito de Santo Antônio da Patrulha, pela obra 
com colocação de asfalto na Estrada Antônio Barcelos, chamada como Rota da 
Rapadura, na Costa da Miraguaia. 

Manoel Adam - Projeto de Decreto Legislativo nº 004/20 - Concede Título de 
Cidadania Patrulhense - SÉRGIO FRANCISCO NUNES. 



Bancada do PTB - Ped. Prov. Nº 234/20 - Para que a Secretaria Municipal de 
Obras, Trânsito e Segurança promova o conserto de um buraco na camada 
asfáltica da Avenida Paulo Maciel de Moraes, passando o semáforo sentido 
centro, nas proximidades da Igreja Evangélica Assembleia de Deus Ministério de 
Madureira. 

SEMSA - Of. Nº 096/20 - Solicita a cedência do Plenário da Câmara de 
Vereadores no dia 01 de julho de 2020, no turno da manhã, iniciando às 
08h30min para Audiência Pública para apresentação do Relatório de Gestão da 
saúde do Município referente ao 1º Quadrimestre de 2020. 

Bancada do PP - Indicação nº 038/20 - Sugerem ao Secretário Municipal da 
Saúde que seja providenciada a colocação de uma proteção (vidro ou acrílico) 
no balcão de atendimento na farmácia do Posto de Saúde Central. 

Bancada do PP - Requerimento nº 259/20 - Solicitam ao Ilmo. Senhor ARTUR 
LEMOS JÚNIOR, Secretário Estadual de Minas e Energia, solicitando que seja 
mantida a permanência do Chefe da agência CEEE de Santo Antônio da 
Patrulha, que abrange os Municípios de Santo Antônio e Caraá, Senhor Vladimir 
Lessa Guatimosim (Te: 330370), tendo em vista que existe movimento para sua 
transferência. Salienta-se que este pedido vem em razão de seus excelentes 
serviços prestado as comunidades ao qual representa. 

Poder Executivo - Ofício nº 517/20-GPM - Respostas ao Requerimento nº 
217/20, Requerimento nº 188/20, Requerimento nº 206/20, Requerimento nº 
204/20 e Requerimento nº 221/20. 

Poder Executivo - Ofício nº 518/20-GPM - Resposta ao Requerimento nº 
169/20 das Bancadas do PP e PTB. 

Poder Executivo - Ofício nº 520/20-GPM - Resposta à Indicação nº 007/19 de 
autoria do Vereador Dirceu Machado. 

Poder Executivo - Ofício nº 521/20-GPM - Resposta à Indicação nº 029/20 de 
autoria da Bancada do PTB. 

Marcelo Santos - Ped. Prov. Nº 235/20 - Para que a Secretaria de Obras, 
Trânsito e Segurança realize a colocação de luminárias no poste número 
413613, na localidade de Conta Dinheiro. 

Marcelo Santos - Ped. Prov. Nº 236/20 - Para que a Secretaria Municipal de 
Obras, Trânsito e Segurança promova o patrolamento e o ensaibramento das 
estradas nas localidades de Cancela Preta, Palmeira do Sertão, Montenegro e 
Sertão do Montenegro. 

Marcelo Santos - Ped. Prov. Nº 237/20 - Para que a Secretaria Municipal de 
Obras, Trânsito e Segurança promova o patrolamento e o ensaibramento das 
estradas nas localidades de Imbiruçú e Passo das Moças. 

Bancada do PTB - Ped. Prov. Nº 238/20 - Para que a Secretaria Municipal de 
Obras, Trânsito e Segurança promova patrolamento, ensaibramento e abertura 
de valetas na Estrada Canto do Bom Retiro, com início no Mercado Meregalli até 
o beneficiamento Guilherme Pedras. 



Bancada do PTB - Ped. Prov. Nº 239/20 - Reiteram o pedido de providência nº 
106/2020, no qual solicitam 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, na localidade de 
Evaristo, em regime de urgência. 

Bancada do PTB - Ped. Prov. Nº 240/20 - Para que a Secretaria Municipal de 
Obras, Trânsito e Segurança promova o patrolamento, encascalhamento e 
abertura de valetas na estrada da localidade de Sertão do Cantagalo, com início 
na localidade de Monjolo, até a divisa com o Município de Rolante. 

Bancada do PTB - Ped. Prov. Nº 241/20 - Para que a Secretaria Municipal de 
Obras, Trânsito e Segurança promova à colocação de duas caçambas de 
cascalhos na estrada que dá acesso a propriedade da Senhora Madalena Simon, 
vindo a beneficiar duas famílias da localidade de Sertão do Cantagalo.  

Bancada do PTB - Ped. Prov. Nº 242/20 - Para que a Secretaria Municipal de 
Obras, Trânsito e Segurança promova à colocação de caçambas de saibro na 
frente da Empresa Piá Miguel, na travessa 10, na localidade de Monjolo. 

Bancada do PTB - Requerimento nº 260/20 - VOTOS DE 
CONGRATULAÇÕES, ao Excelentíssimo DELMO TEDESCO, Secretário 
Municipal de Obras, e a toda equipe do Sérgio, pela conclusão do pontilhão 
construído que liga a propriedade do seu Milton à localidade de Evaristo. 

João Luís Moreira - Projeto de Decreto Legislativo nº 005/20 - Concede Título 
de Cidadania Patrulhense. 

Bancada do PTB - Ped. Prov. Nº 243/20 - Reiteram o pedido de providência nº 
193/19, no qual solicitam que a Secretaria Municipal de Obras, Trânsito e 
Segurança, promova a abertura de valetas com patrolamento e 
encascalhamento, da Rua João Marcos, antiga Travessa do Cruzeiro em 
Evaristo. 

Marcelo Santos - Requerimento nº 261/20 - Solicita ao Ilustríssimo Prefeito 
Daiçon Maciel da Silva, solicitando a divulgação da Campanha Mascara Roxa, 
junto as farmácias do município, incentivando a denúncia de violência contra as 
mulheres no Rio Grande do Sul. A campanha tem apoio de órgãos da segurança, 
governo gaúcho, Judiciário e entidades vinculadas à pauta das mulheres. Ela foi 
motivada pelo aumento de casos de feminicídios no estado durante o período de 
isolamento, decorrente da pandemia do coronavírus. Ao todo, 16 mulheres foram 
assassinadas por questões de gênero nos meses de abril e maio, conforme 
dados da Secretaria de Segurança Pública do Estado. Somente em abril, o 
aumento foi de 66,7% em relação ao mesmo mês do ano passado. 

  

 

 

 

 

 



ORDEM DO DIA REUNIÃO ORDINÁRIA DE 29.06/20 

 

PL Nº 86/2020 que Regulamenta o exercício da fiscalização municipal dos 
estabelecimentos de baixo risco que dispensam atos públicos de liberação e dá 
outras providências. 

PLC Nº 02/2020 que "Altera dispositivo da Lei nº 2.674, de 04 de agosto de 
1993, que 'Dispõe sobre o código de Posturas do Município e dá outras 
providências 

 


