
LEGISLATIVO INFORMA – 4ª REUNIÃO ORDINÁRIA 

Ezequiel Peixoto - Requerimento nº 150/23 - VOTOS DE CONGRATULAÇÕES ao 
senhor LEANDRO RIBEIRO DOS SANTOS, proprietário da loja LP RECARGAS, pela 
comemoração da passagem do 12º aniversário do comércio, completos no dia 06 de 
agosto de 2022.  

Jacira Santos - Requerimento nº 151/23 - VOTOS DE CONGRATULAÇÕES à 
ASCAR/EMATER pelo apoio e acompanhamento no grandioso trabalho que vem sendo 
desenvolvida pelas Artesãs Maria Margarida de Medeiros e Rosana Machado, no 
projeto “ARTE EM FIBRAS”, com o intuito de direcionar os resíduos da cana-de-açúcar, 
que é abundante em nosso município, transformando em produto sustentável, 
possibilitando renda extra para as pessoas, agregando valores aos produtos produzidos 
da cana-de-açúcar, sendo 100% natural, biodegradável e sustentável.  

Jacira Santos e André Selistre - Requerimento nº 152/23 - VOTO DE PROFUNDO 
PESAR pelo falecimento do Ilustríssimo SENHOR OSVALDO RODRIGUES 
FERREIRA, ocorrido no dia 17 de fevereiro de 2023.  

Gabriel Diedrich - Requerimento nº 153/23 - VOTOS DE CONGRATULAÇÕES a Ilma. 
Senhora ANTÔNIA DA SILVA RAMOS, pela inauguração do seu novo empreendimento 
o XIS DA CACA, no dia 01 de fevereiro de 2023, localizado na Rua Ângelo Tedesco 
nº774, esquina com a Rua do Parque da Guarda.   

Poder Legislativo - Requerimento nº 154/23 - VOTOS DE CONGRATULAÇÕES ao 
CENTRO CLUBE, extensivo a Jovem LAIZA SALAZAR WINK, Rainha adulta, ao Senhor 
DIERTSON VICENTE e Senhora PATRÍCIA DA SILVA, Casal ditador e a toda Corte e 
Diretoria do Clube, por proporcionar aos patrulhenses 3 belíssimos dias e 4 noites de 
Carnaval, com muita dedicação, organização e diversão.  

Gabriel Diedrich - Requerimento nº 155/23 - VOTOS DE CONGRATULAÇÕES a Ilma. 
Senhora PATRÍCIA ALBA, Deputada Estadual (MDB), do Rio Grande do Sul, pela 
escolha como Procuradora da Mulher da Assembleia Legislativa Gaúcha para o ano de 
2023, sendo um papel de extrema importância no parlamento, que tem a finalidade de 
zelar pela participação mais afetiva nos órgãos e nas atividades da Assembleia 
Legislativa do nosso Rio Grande do Sul.  

Ezequiel Peixoto – Pedido de Providência Nº 098/23 - Patrolamento e ensaibramento 
em toda extensão da localidade de Esquina dos Morros, logo após a saída da localidade 
de Passo da Figueira.   

Ezequiel Peixoto - Requerimento nº 156/23 - VOTO DE PROFUNDO PESAR pelo 
falecimento da Senhora JULIANA PACHECO DA SILVA, ocorrido no dia 20 de Fevereiro 
de 2023.  

Gabriel Diedrich - Requerimento nº 157/23 - Solicita ao Ilmo. Senhor Vagner Menezes 
Seerig, Superintendente da 16ª Superintendência Regional do DAER – Osório para que 
providencie a roçada, bem como melhorias em toda a extensão da lateral da via do 
acostamento da ERS-030, no Município de Santo Antônio da Patrulha até a cidade de 
Osório, principalmente nas imediações do KM 68, próximo à parada 207 na localidade 
de Agasa, visto o perigo que o mato vem ocasionando aos veículos que por ali 
trafegam.   

 

 

 



Poder Legislativo - Requerimento nº 158/23 - Solicitam à Empresa de Telefonia Móvel 
da VIVO, providências na melhoria dos serviços de telefonia móvel, bem como a 
instalação de uma antena, o mais rápido possível, para atender as localidades de 
Barrocadas, Catanduva Grande, Catanduvinha, Chicolomã, Ilha Lagoa dos Barros, 
Imbiruçu, Monjolo, Roça Grande, Serraria Velha e Vila Saibreira. Salienta-se que essas 
localidades fazem parte do projeto de inclusão digital chamado “Internet para Todos”, 
que vem para democratizar o acesso à internet, buscando uma inclusão social, que são 
prejudicados pela falta de sinal da Telefonia móvel.   

Gabriel Diedrich - Pedido de Providência Nº 099/23 - Roçada, com melhorias, em 
toda a extensão da lateral da via do acostamento da ERS-030, principalmente nas 
imediações do KM 68, próximo à parada 207, na localidade de Agasa, visto que a falta 
de visibilidade, por causa do mato, pode ocasionar perigo aos veículos que por ali 
trafegam.   

Poder Legislativo - Requerimento nº 159/23 - VOTOS DE CONGRATULAÇÕES ao 
Casal MARICEL DITTIRICH e GÜNTER DITTRICH FILHO, novo Casal Ditador 2024, 
do Carnaval do CENTRO CLUBE, sendo o Carnaval de salão mais animado do litoral 
norte, onde os foliões fazem sua festa com seus amigos e familiares.   

Poder Legislativo - Requerimento nº 160/23 - VOTOS DE CONGRATULAÇÕES à 
BANDA PEDRO BÓ pelo lindo trabalho realizado que animou, com brilhantismo, os 
foliões do Carnaval do CENTRO CLUBE, sendo o Carnaval de salão mais animado do 
litoral norte, onde os foliões fazem sua festa com seus amigos e familiares.   

Poder Legislativo - Requerimento nº 161/23 - VOTOS DE CONGRATULAÇÕES à 
Senhorita ANA PAULA PORCIÚNCULA, Rainha Adulta 2024 do Carnaval do CENTRO 
CLUBE, sendo o Carnaval de salão mais animado do litoral norte, onde os foliões fazem 
sua festa com seus amigos e familiares.   

Ezequiel Peixoto - Pedido de Providência Nº 100/23 - Colocação de luminárias 
completas, bem como revisão geral da iluminação pública, na rua Paulo Maciel Gomes, 
na localidade de Passo do Sabiá.   

Ezequiel Peixoto - Requerimento nº 163/23 - VOTO DE PROFUNDO PESAR pelo 
falecimento do Senhor JOSÉ AMARO PEREIRA FILHO, ocorrido no dia 21 de Fevereiro 
de 2023.  

Poder Legislativo - Requerimento nº 162/23 - VOTOS DE CONGRATULAÇÕES à 
Jovem HELENA MELO CÍRIO, nova Rainha Juvenil para o ano de 2024 do Carnaval do 
CENTRO CLUBE, sendo o Carnaval de salão mais animado do litoral norte, onde os 
foliões fazem sua festa com seus amigos e familiares.   

Poder Legislativo - Requerimento nº 164/23 - VOTOS DE CONGRATULAÇÕES à 
Pequena LIV ASSIS OLIVEIRA, nova Rainha Mirim para o ano de 2024 do Carnaval do 
CENTRO CLUBE, sendo o Carnaval de salão mais animado do litoral norte, onde os 
foliões fazem sua festa com seus amigos e familiares.   

Poder Legislativo - Requerimento nº 165/23 - VOTO DE PROFUNDO PESAR pelo 
falecimento da Ilustríssima SENHORA MARIA HELENA DOS SANTOS CARDEAL, 
ocorrido no dia 22 de fevereiro de 2023.  

Poder Legislativo - Requerimento nº 166/23 - VOTOS DE CONGRATULAÇÕES à 
Pequena MARTINA BARCELOS, nova Rainha Infantil para o ano de 2024 do Carnaval 
do CENTRO CLUBE, sendo o Carnaval de salão mais animado do litoral norte, onde os 
foliões fazem sua festa com seus amigos e familiares.   



Ezequiel Peixoto e Jacira Santos - Requerimento nº 167/23 - VOTO DE PROFUNDO 
PESAR pelo falecimento da Senhora EDUVIRGES MILCHAREK, ocorrido no dia 21 de 
Fevereiro de 2023.  

Samuel Souza - Pedido de Providência Nº 101/23 - Substituição de lâmpada 
queimada na Rua Marechal Rondon, no poste em frente ao N° 704, Bairro Madre 
Tereza.  

Samuel Souza - Pedido de Providência Nº 102/23 - Revisão geral da iluminação 
pública na Rua Tio Brito, Bairro Madre Tereza.  

Samuel Souza - Requerimento nº 168/23 - Solicita ao Ilmo. Senhor Raimundo Barreto 
Bastos, Diretor Presidente do Grupo Equatorial Energia CEEE-D, para que seja feita a 
revisão completa e melhorias na Energia Elétrica da Estrada João Tomoaki Iguchi, 
localidade de Miraguaia.  

Ezequiel Peixoto - Pedido de Providência Nº 103/23 - Ensaibramento, 
encascalhamento e abertura de valetas na rua Pedro Nunes da Silva. Na mesma linha, 
solicita-se a abertura de um bueiro na esquina da referida rua em conjunto com a 
Travessa 03.  

Poder Executivo - Of. Mens. Nº 027/23 GPM - Encaminha Projeto de Lei nº 049/23.  

Poder Executivo - Projeto de Lei nº 049/23 - Abre Crédito Suplementar por Redução, 
no Orçamento Municipal, altera as Leis Municipais nº 8.872/2021, que dispõe sobre o 
Plano Plurianual do Município para 2022 a 2025, Lei Municipal nº 9.397/2022 que dispõe 
sobre a Lei de Diretrizes Orçamentárias para o exercício de 2023, e Lei Municipal n° 
9.532/2022 que dispõe sobre a Lei Orçamentária Anual e suas alterações no valor de 
R$ 120.000,00 – SEMAM.  

Poder Executivo - Of. Mens. Nº 028/23 GPM - Encaminha Projetos de Lei nºs 050 e 
051/23.  

Poder Executivo - Projeto de Lei nº 050/23 - Autoriza contratação temporária de 
excepcional interesse público e dá outras providências - 01 Cuidador Social.  

Poder Executivo - Projeto de Lei nº 051/23 - Autoriza contratação temporária de 
excepcional interesse público e dá outras providências - 01 Professor Área I – Educação 
Infantil.  

Poder Executivo - Of. Mens. Nº 029/23 GPM - Encaminha Projeto de Lei nº 052/23.   

Poder Executivo - Projeto de Lei nº 052/23 - "Autoriza o Município a apagar o piso aos 
Agentes Comunitários de Saúde, cujos cargos são previstos na Lei Municipal nº 5.379, 
de 28 de dezembro de 2007 e nas Leis de contratações temporárias".  

Ezequiel Peixoto - Requerimento nº 169/23 - VOTOS DE CONGRATULAÇÕES à 
PRIMEFIT ACADEMIAS, extensivo aos seus colaboradores, pela inauguração da nova 
unidade localizada na rua Duca Migliavaca Nº63, em Santo Antônio da Patrulha, 
realizada no dia 18 de fevereiro de 2023.   

Gabriel Diedrich – Pedido de Providência Nº 104/23 - Patrolamento e ensaibramento 
das estradas da Localidade de Venturosa.   

Gabriel Diedrich - Pedido de Providência Nº 105/23 - Patrolamento e ensaibramento 
da estrada na descida Localidade de Roça Grande em direção à Catanduva Grande, 
em regime de urgência.   

Gabriel Diedrich - Pedido de Providência Nº 106/23 - Patrolamento e ensaibramento 
das estradas das Localidades de Morro Grande e Rincão do Capim.    



Ezequiel Peixoto - Pedido de Providência Nº 107/23 - Recolhimento de lixos e 
entulhos, seguido de limpeza em uma área localizada na rua Renato Ramos Rosa, em 
frente ao nº43, bairro Pitangueiras.   

Diego Portal - Indicação nº 038/23 - Para que o poder executivo municipal, promova o 
subsídio aos produtores de derivados de leite que têm, por força de lei, que apresentar 
o certificado de livre de tuberculose e brucelose das vacas. Este certificado atualmente 
vem sendo pago pelos produtores, onde sugere-se que a prefeitura subsidie, sob a 
forma de incentivo, a exemplo de outras cidades que concedem este incentivo aos 
produtores.  

Valtair Andrade - Requerimento nº 170/23 - Solicita ao Exmo. Senhor Eduardo Leite, 
Governador do Estado do Rio Grande do Sul, concomitante a Ilma. senhora Raquel 
Figueiredo Alessandri Teixeira, Secretária de Estado da Educação, com objetivo e 
solicitar-lhes a concessão de reajuste (revisão geral anual) a todos os professores e 
funcionários da rede estadual de ensino. Salienta-se a importância desta concessão por 
se tratar de uma classe que há anos vem sofrendo com baixa remuneração, mas com 
excelentes serviços prestados à educação para com nossas crianças.  

João Luís Moreira - Pedido de Providência Nº 108/23 - Patrolamento e ensaibramento 
da Estrada da localidade de Bom Retiro. 

João Luís Moreira - Pedido de Providência Nº 109/23 - Patrolamento e ensaibramento 
da Estrada Sergio Luckmann entre as localidades de Monjolo a Evaristo.   

João Luís Moreira - Pedido de Providência Nº 110/23 - Patrolamento, ensaibramento 
e abertura de valetas nas estradas da localidade de Furnas.  

João Luís Moreira - Pedido de Providência Nº 111/23 - Patrolamento e ensaibramento 
da Rua João Silveira Braga, localidade do Monjolo.  

COMUPA - Of. Nº 002/23 - Encaminha cópia do Registro de Ações realizadas no ano 
de 2022.  

Gabriel Diedrich - Requerimento nº 171/23 - VOTOS DE CONGRATULAÇÕES à 
jovem patrulhense KÊMILIN SEEWALD, por representar Santo Antônio da Patrulha na 
primeira etapa do concurso Garota da Praia.   

Ezequiel Peixoto - Requerimento nº 172/23 - VOTOS DE CONGRATULAÇÕES a loja 
LD MODAS, extensivo aos seus proprietários, pela belíssima inauguração ocorrida no 
dia 24 de fevereiro de 2023, na Rua Santo Antônio, Nº643, sala 01.  

Poder Legislativo - Requerimento nº 173/23 - VOTOS DE CONGRATULAÇÕES às 
jovens Patrulhenses ALEXANDRA SILVA RAIMUNDO e KÊMELIN SEEWALD, pela 
belíssima participação no concurso Garota da Praia, no qual representaram com tanto 
amor, carisma e beleza o nosso município.  

Antônio Vieira Dias - Indicação nº 039/23 - Reitera indicação de n° 359/2022, no qual 
solicita a construção de uma rótula, próximo ao Mercado Santos Muniz, no encontro das 
Ruas Edemar da Silva Braga, Lothar Machado dos Reis, Tomaz Bento Cardozo e Otávio 
Luís Silveira, no Bairro Lomba da Páscoa.  

Poder Legislativo - Requerimento nº 174/23 - VOTOS DE CONGRATULAÇÕES à 
BOA VISTA, atletas, comissão técnica e torcida pela grande conquista do título de 
Campeão, do Campeonato Municipal Lagoano (7), na categoria Veterano, realizada no 
dia 26 de fevereiro de 2022, na Localidade da Lagoa. 

   



Poder Legislativo - Requerimento nº 175/23 - VOTOS DE CONGRATULAÇÕES ao 
SÃO PAULO, atletas, comissão técnica pela conquista do título de Vice-Campeão, do 
Campeonato Municipal Lagoano (7), na categoria Veterano, realizado no dia 26 de 
fevereiro de 2022, na Localidade da Lagoa.   

Poder Legislativo - Requerimento nº 176/23 - VOTOS DE CONGRATULAÇÕES ao 
MANDRAKE, atletas, comissão técnica pela grande conquista do título de Campeão, do 
Campeonato Municipal Lagoano (7), na categoria Força Livre, realizado no dia 26 de 
fevereiro de 2022, na Localidade da Lagoa.   

Poder Legislativo - Requerimento nº 177/23 - VOTOS DE CONGRATULAÇÕES à 
RAPADURA GUIMARÃES, atletas, comissão técnica pela conquista do título de Vice-
Campeão, do Campeonato Municipal Lagoano (7), na categoria Força Livre, realizado 
no dia 26 de fevereiro de 2022, na Localidade da Lagoa.   

Poder Legislativo - Requerimento nº 178/23 - VOTOS DE CONGRATULAÇÕES ao 
ANDRADE LANCHES, atletas, comissão técnica pela grande conquista do título de 
Campeão, do Campeonato Municipal Lagoano (7), na categoria Feminino, realizado no 
dia 26 de fevereiro de 2022, na Localidade da Lagoa.   

Poder Legislativo - Requerimento nº 179/23 - VOTOS DE CONGRATULAÇÕES ao 
PATRULHENSE FC, atletas, comissão técnica pela conquista do título de Vice-
Campeão, do Campeonato Municipal Lagoano (7), na categoria Feminino, realizado no 
dia 26 de fevereiro de 2022, na Localidade da Lagoa.   

Poder Legislativo - Requerimento nº 180/23 - VOTOS DE CONGRATULAÇÕES ao 
PÁROCO, à COMISSÃO e COLABORADORES da Festa em Louvor à Nossa Senhora 
das Lágrimas, realizada no último final de semana, dias 24, 25 e 26 de Fevereiro, no 
município de Caraá. Extensivo a todos os fiéis que estiveram prestigiando e pagando 
suas promessas com muita fé e esforço.  

Antônio Vieira Dias - Indicação nº 040/23 - Estudo junto à Secretaria Municipal do 
Planejamento e Desenvolvimento Econômico – SEPDE, visando a elaboração de um 
projeto para pavimentação, com blocos intertravados (PAVs), das Ruas Roberto José 
de Paula, Ari José Gomes, Atalíbio Acácio da Silveira e o trecho final da Ademar da 
Silva Braga no Loteamento dos Açores.   

João Eliseu Meregali - Pedido de Providência Nº 116/23 - Instalação de um redutor 
de velocidade em frente à Escola Estadual de Ensino Fundamental Afonso Celso, na 
Estrada Sérgio Luckmann, 14247, localidade do Evaristo.   

Antônio Vieira Dias - Pedido de Providência Nº 113/23 - Limpeza no esgoto que está 
correndo a céu aberto na Rua do Barracão, próximo ao número 10, na Vila Rica, em 
regime de urgência.   

Gilberto Souza - Indicação nº 041/23 - Colocação de câmeras de monitoramento na 
Rua Otávio Benjamin, esquina com a Rua Alberto de Medeiros, localidade Miraguaia.  

Gilberto Souza - Indicação nº 042/23 - Instalação de redutor de velocidade ecológico 
na Rua Otávio Benjamim esquina com a Rua Alberto de Medeiros, localidade 
Miraguaia.  

Gilberto Souza - Indicação nº 043/23 - Colocação de câmeras de monitoramento na 
Rua Otávio Benjamim esquina com a Rua Rubens Vicente das Neves, localidade Costa 
da Miraguaia.  

Valdir Silva - Pedido de Providência Nº 117/23 - Patrolamento, ensaibramento com 
abertura de valeta na Travessa Fernandes, na Localidade de Sertão do Montenegro.   



Valdir Silva - Pedido de Providência Nº 118/23 - Patrolamento, ensaibramento e 
abertura de valeta na Estrada Pedro José de Oliveira, que liga na Travessa Otacílio, na 
Localidade de Sertão do Montenegro.   

Valdir Silva - Pedido de Providência Nº 119/23 - Patrolamento, ensaibramento e 
abertura de valeta na Travessa Otacílio, na Localidade de Sertão do Montenegro.   

Valdir Silva - Pedido de Providência Nº 120/23 - Patrolamento e ensaibramento no 
acostamento nos dois lados da via na ERS-030, das lojas Taqi até os Bombeiros, no 
Bairro Passo dos Ramos.   

Ricardo Pires e Valdir Silva - Pedido de Providência Nº 121/23 - Patrolamento, 
ensaibramento e abertura de valeta na Estrada Sergio Luckmann, na localidade de 
Evaristo.   

Gilberto Souza - Pedido de Providência Nº 114/23 - Revisão geral de iluminação 
pública na Costa da Miraguaia, 2º Distrito.  

Gilberto Souza - Pedido de Providência Nº 115/23 - Revisão geral de iluminação 
pública na Rua dos Guimarães, localidade de Miraguaia.  

Gilberto Souza - Indicação nº 044/23 - Colocação de câmeras de monitoramento na 
Rua Rubens Vicente das Neves esquina com a Rua dos Nazário, localidade Costa da 
Miraguaia.  

Antônio Vieira Dias - Indicação nº 046/23 - Reitera Indicação de Nº 358/2022 no qual 
solicita ao poder Executivo, através das Secretarias responsáveis, um estudo para 
asfaltamento da Rua Almiro Dias Santana até ao encontro com a Av. Afonso Porto 
Emerim, para melhor desafogar o Trânsito da Rua Paraná nos horários de pico.  

Gilberto Souza - Indicação nº 045/23 - Colocação de redutor de velocidade ecológica 
na Estrada Thomas Onofre Barth, esquina com a João Pedroso de Souza, localidade 
Costa da Miraguaia.  

Valdir Silva - Indicação nº 047/23 - Colocação de fresado e construção de uma caixa 
de boca-de-lobo na Rua São Paulo, próximo ao número 687, na parte onde existe um 
buraco, que está atrapalhando a entrada dos moradores nos dias de chuva, como 
mostra foto em anexo.   

Antônio Vieira Dias - Indicação nº 048/23 - Para que o Poder Executivo municipal, 
dentre várias áreas de seu patrimônio, disponibilize uma destas para recebimento de 
aterro(deposição organizada de terra), bem como de caliças(conjunto de resíduos de 
uma obra de alvenaria demolida), a fim de promover a doação às pessoas de baixa 
renda que necessitam para colocar em seu terreno, onde muitas vezes não possuem 
condições financeiras para adquirir de um particular, obedecendo esta distribuição, 
conforme cadastramento e regras estipuladas pelo setor competente do Poder 
Executivo.  

Valdir Silva – Pedido de Providência Nº 122/23 - Colocação de uma luminária 
completa no poste de nº 411032 na ERS-030, em frente ao salão comunitário da 
Localidade de Agasa.  

COMUPA - Of. Nº 003/23 - Encaminha cópia do Registro de Ações realizadas no ano 
de 2021.  

 

 



Bancada do MDB - Requerimento nº 181/23 - Solicitam ao Exmo. Senhor Eduardo 
Figueiredo Cavalheiro Leite, Governador, Ilmo. Senhor Gabriel Vieira de Souza, Vice-
governador, e ao Ilmo. Senhor Sandro Caron de Moraes, Secretário de Segurança 
Pública, para que seja instalada uma Delegacia Especializada na Repressão aos Crimes 
Rurais e de Abigeato em Santo Antônio da Patrulha, com a abrangência de atuação nos 
municípios do Litoral Norte.  

João Eliseu Meregali  - Requerimento nº 182/23 - VOTOS DE CONGRATULAÇÕES 
ao Senhor Presidente da República LUIZ INÁCIO LULA DA SILVA extensivo ao 
COSEMS/RS pelos recursos que serão liberados via fundos e sobras em contas para o 
Município de Santo Antônio da Patrulha. A quantia remetida é de R$845.229,43 sendo 
R$ 793.467,39 para o Hospital e R$ 51.762,04 para a APAE.   

Poder Legislativo - Requerimento nº 183/23 - VOTOS DE CONGRATULAÇÕES a 
IMAGEM EVENTOS ESPORTIVOS, extensivo ao árbitro das finais do Campeonato 
Lagoano DANIEL NORONHA, e aos demais árbitros que realizaram brilhantemente 
seus trabalhos e tornaram ainda mais belo o campeonato municipal.  

Gabriel Diedrich - Pedido de Providência Nº 123/23 - Patrolamento, ensaibramento e 
alargamento da Travessa nos fundos da Toca Santa, entre São José da Data e 
Catanduva Grande.  

André Selistre - Pedido de Providência Nº 112/23 - Limpeza com a revitalização da 
Rua Valter Renk, no Bairro Madre Teresa.  

Ezequiel Peixoto - Requerimento nº 184/23 - VOTOS DE CONGRATULAÇÕES à 
DIKASA FERRAGEM, extensivo aos seus proprietários e colaboradores, pela 
inauguração realizada dia 25 de Fevereiro de 2023, na rua Senador Alberto Pasqualini, 
Nº2384, sala 5.  

Gabriel Diedrich - Indicação nº 049/23 - Abertura de licitação para compra de mais 
100 novas vagas na Educação Infantil, para o berçário 1 e 2, devido à alta demanda na 
lista de espera por vagas, principalmente nessa faixa etária.   

Gabriel Diedrich - Indicação nº 050/23 - Para que seja feito um estudo sobre a 
possibilidade de aplicar reajuste nas diárias dos motoristas da administração municipal.  

Jacira Santos - Indicação nº 051/23 - Que seja criada a Campanha Março Lilás e Azul 
Marinho, para a prevenção e conscientização do Câncer de Colo de Útero e Colorretal.   

Gabriel Diedrich - Indicação nº 052/23 - Para que seja feito um estudo de viabilidade 
de contratação de uma empresa que possa realizar uma operação força-tarefa nos 
postes e fiações da rede de energia elétrica, telefonia e de internet no Município, a fim 
de inspecionar a segurança destes e retirar fios sem utilidade e regularizar a fiação que 
se encontra muito baixa.  

Poder Legislativo - Indicação nº 053/23 - Reitera Indicação de Nº 193/2022 no qual 
solicita ao poder Executivo, através das Secretarias responsáveis, que seja elaborado 
um estudo para instalação de um posto de saúde estratégia da família, no bairro Madre 
Tereza, aproveitando parte da estrutura do antigo presídio estadual, tornando aquele 
espaço que atualmente encontra-se inoperante, para atendimento à população 
patrulhense.   

Gabriel Diedrich - Indicação nº 057/23 - Reitera a indicação de n°123/2022, na qual 
solicita ao Poder Executivo que seja analisada a possibilidade da criação de uma 
Política Municipal de MARCAS e SINAIS no munícipio de Santo Antônio da Patrulha, 
que contemplará as espécies: bovinos, equinos, caprinos e ovinos, através da 
modernização, atualização e digitação dos sinais e criação de novas categorias.  



Gilberto Souza - Indicação nº 058/23 - Instalação de câmeras de monitoramento na 
Rua Onofre Barth, próximo à igreja da localidade de Passo das Moças.  

João Luís Moreira - Pedido de Providência Nº 124/23 - Patrolamento, ensaibramento 
e abertura de valetas nas estradas das localidades de Chicolomã, Tapumes, Lombas e 
Barrocadas.  

Gabriel Diedrich - Requerimento nº 185/23 - VOTOS DE CONGRATULAÇÕES à 
IGREJA BETEL, pela realização Do 2º Congresso MENINAS DOS OLHOS DE DEUS, 
que contou com a presença dos Palestrantes LUANA GONÇALVES, de Gravataí/RS e 
DILSON GOMES, de Sapiranga/RS, nos dias 25 e 26 de fevereiro de 2023, na Igreja 
Evangélica Betel, localizada na Avenida Afonso Porto Emerim n°1036.  

João Luís Moreira - Requerimento nº 186/23 - Solicita ao Excelentíssimo Senhor 
Lucas Bello Redecker, Deputado Federal-PSDB/RS, com objetivo de solicitar a 
destinação de uma Emenda Parlamentar no valor de R$ 250.000,00 (DUZENTOS E 
CINQUENTA MIL REAIS) para a Secretaria de Saúde do Município de Santo Antônio 
da Patrulha.  

Poder Legislativo - Requerimento nº 187/23 - VOTO DE PROFUNDO PESAR pelo 
falecimento da menina SCHENA NATASHA DOS REIS SILVA, ocorrido no dia 25 de 
Fevereiro de 2023.  

Mesa Diretora - Projeto de Lei nº 053/23 - "Altera dispositivo da Lei nº 7.400, de 22 de 
maio de 2015, que trata sobre a concessão de Título de Cidadania Patrulhense e de 
Título de Cidadão Emérito de Santo Antônio da Patrulha, com alterações posteriores".  

Antônio Vieira Dias - Indicação nº 054/23 - Para que seja feito um estudo para a 
criação de uma Brinquedoteca nas escolas municipais para serem utilizadas, 
principalmente, nos dias de chuva, que por ventura não tem recreio e acaba interferindo 
no horário de saída dos alunos, o que muitas vezes se torna inviável aos pais que 
trabalham na rede calçadista do município.   

Antônio Vieira Dias - Indicação nº 055/23 - Para que seja feita uma rede de esgoto na 
Rua Marcos Cristino Fioravante, no bairro Santa Terezinha, após o entroncamento com 
a Rua Senador Alberto Pasqualini, pois lá residem diversas famílias com idosos e 
crianças que sofrem com este grave problema, que se arrasta há anos sem solução, 
que também sofrem com o aparecimento de insetos peçonhentos pela falta de 
saneamento na rua.  

Poder Legislativo - Requerimento nº 188/23 - VOTOS DE CONGRATULAÇÕES à 
Senhorita SANDRELI DA SILVA BANDEIRA, belo trabalho realizado a frente da Diretora 
da Secretaria de Cultura e Turismo do Município de Caraá, pelo novo desafio a frente 
da Chefia do Setor de Gestão de Programas e Equipamentos Turísticos ao lado da 
equipe da SETUR, criatividade e dedicação é o que não falta na tua caminhada.  

 

 

 

 

 

 

 

 



ORDEM DO DIA REUNIÃO ORDINÁRIA DE 27.02/2023  

PL Nº049/23 - Abre Crédito Suplementar por Redução, no Orçamento Municipal, altera 
as Leis Municipais nº 8.872/2021, que dispõe sobre o Plano Plurianual do Município 
para 2022 a 2025, Lei Municipal nº 9.397/2022 que dispõe sobre a Lei de Diretrizes 
Orçamentárias para o exercício de 2023, e Lei Municipal n° 9.532/2022 que dispõe sobre 
a Lei Orçamentária Anual e suas alterações no valor de R$ 120.000,00 – SEMAM.  

PL Nº050/23 - Autoriza contratação temporária de excepcional interesse público e dá 
outras providências - 01 Cuidador Social.  

PL Nº051/23 - Autoriza contratação temporária de excepcional interesse público e dá 
outras providências - 01 Professor Área I – Educação Infantil.  

PL Nº052/23 - Autoriza o Município a apagar o piso aos Agentes Comunitários de 
Saúde, cujos cargos são previstos na Lei Municipal nº 5.379, de 28 de dezembro de 
2007 e nas Leis de contratações temporárias.  

PL Nº53/23 - Altera dispositivo da Lei nº 7.400, de 22 de maio de 2015, que trata sobre 
a concessão de Título de Cidadania Patrulhense e de Título de Cidadão Emérito de 
Santo Antônio da Patrulha, com alterações posteriores. 

 

 

 


