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_RQDER LEGISLATIVO 
AM 	MUNICIPAL DE VEREADORES 

PAVA Do 	
aç ipava do Sul - RS - Capital Farroupilha 

APROVADO EMp5/_oz 	
ATA n°03012020 

j37 	Da 171  Legislatura, 4a Sessão Legislativa, 25a Sessão 
Ordinária, Presidência do Vereador Mariano Teixeira e 
Silvio Tondo, Secretário. 

Às quatorze horas e nove minutos do dia dezoito de agosto de dois mil e vinte, terça-feira, 
reuniram-se os edis que compõem este egrégio Parlamento Caçapavano em Sessão Ordinária. O 
Presidente após verificar que havia número legal, com a ausência justificada do Vereador José Sidnei 
Menezes conforme Atestado Médico, deu por aberto os trabalhos da Sessão e colocou em 
discussão e votação a Ata n 002912020 que foi aprovada por unanimidade. Correspondência de 
Plenário: Memorando s/n°, datado de 14 de agosto de 2020, Origem: Assessoria Jurídica deste 
Poder Legislativo, Objeto: Transmissão de Sessões Plenárias através de redes sociais, tendo em 
vista o período eleitoral que segue, onde o Assessor Jurídico desta Casa Júlio Coradini sugere a 
suspensão das transmissões das Sessões Plenárias desta Casa através das redes sociais e a 
publicação de noticias no site oficial e nas redes sociais, no período de 15 de agosto até 156 de 
novembro de 2020. Grande Expediente: Manifestaram-se os Vereadores: Marco Vivian e Ricardo 
Rosso. Ordem do dia: Origem do Poder Executivo: Projeto de Lei Executivo n 0454612020 - 
"Autoriza abertura de crédito adicional suplementar no valor de R$721.500,00 e dá outras 
providências". Foi feita a leitura do parecer da Comissão de Constituição e Justiça-CCJ, 
favorável ao projeto, e do parecer da Comissão de Finanças e Orçamento-CFO e da Comissão 
de Obras, Serviços Públicos e Segurança-COSPS, em conjunto, favorável ao projeto. Colocado 
em discussão o projeto, manifestaram-se os Vereadores: Ricardo Rosso, Luis Fernando Torres, 
Márcia Gervásio, Paulo Pereira, Antônio Carlos Casanova, Paulo Pereira em aparte, Zilmar Araújo, 
Alex Vargas, Ricardo Rosso em aparte, Paulo Pereira em aparte e Marco Vivian. Colocado em 
votação o Projeto de Lei Executivo n 0454612020 foi aprovado por unanimidade. Origem do 
Poder Legislativo: Indicação: 03912020 de autoria do Vereador Luis Fernando Torres-PT - "Indica 
ao Poder Executivo Municipal, que os Servidores de Serviços Gerais da área e Educação realocados 
na Tenda de Triagem do Covid-19 também sejam contemplados com gratificação, conforme projeto 
de lei Executivo n0455512020". Colocada em discussão, manifestaram-se os Vereadores: Luis 
Fernando Torres e Ricardo Rosso. Colocada em votação a Indicação n°03912020 foi aprovada por 
unanimidade. Requerimentos: 16512020 de autoria do Vereador Luis Fernando Torres-PT - "Requer 
do Poder Executivo Municipal, que seja feito a limpeza de valas, roçada e recolhimento do lixo, no 
Beco da Rua do Aterro, Bairro Promorar". Deferido de Plano. 16612020 de autoria do Vereador Luis 
Fernando Torres-PT - "Requer do Poder Executivo Municipal, que seja feito a limpeza de valas e 
canalização de esgoto na Rua Olavo da Rosa esquina com a Rua Dali Alves, Bairro Sul". Deferido de 
Plano. O número 16712020 referente a requerimento foi anulado. 16812020 de autoria do Vereador 
Luis Fernando Torres-PT - "Requer do Poder Executivo Municipal, que seja feito recolhimento do lixo 
proveniente de podas, na Rua Miguel Meireles em frente ao n 0301, Bairro Negrinho do Pastoreio". 
Deferido de Plano. 02912020 de autoria do Vereador Ricardo Rosso-PP - 'Solicita providência do 
Poder Executivo Municipal, através da Secretaria de Obras, para que seja feito o conserto da Ponte 
da Sanga das Pedras na Vila Progresso". Deferido de Plano. 03012020 de autoria do Vereador 
Ricardo Rosso-PP - "Solicita providência do Poder Executivo Municipal, através da Secretaria de 
Obras, para que seja feito o conserto na tubulação de esgoto no final da Rua Carlos Lang". Colocado 
em discussão, manifestaram-se os Vereadores: Ricardo Rosso, Paulo Pereira - "Senhor 
Presidente, Senhora Vereadora e Senhores Vereadores, Senhor Presidente eu apenas quero dizer 
para o Vereador Ricardo que ele não venha com essa conversinha, Senhor Presidente, de querer 

Rua Barão de Caçapava, 621 - CEP 96.570-000 - Caçapava do Sul - RS 	 1 
Internet: www.cacapava.rs.gov.br  Email: contato(cacapava.rs.gov.br  

Fone: (55) 281-204412428 



1 PODER LEGISLATIVO 
CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES 

Caçapava do Sul - RS - Capital Farroupilha 

botar culpa do esgoto nessa Administração, Vereador Ricardo, quantos anos tem o Bairro Vivian?, 
quantos anos tem a Rua Carlos Lang?, quantos anos tem, Senhor Presidente, a Rua Carlos Lang?, e 
quantos anos faz que é largado o esgoto lá no fundo da rua, não é culpa dessa Administração, e se o 
Secretário de Obras foi lá dentro da Secretaria, claro que para fazer um projeto de canalização de 
uma rede de águas pluviais ou de esgoto, claro que se passa por dentro de uma casa, Vereador Luis 
Fernando, claro que tem que ter um projeto da Secretaria de Planejamento, não estou dizendo aqui 
que não tem que fazer, se a Prefeitura, se é competência da Prefeitura tem que fazer, agora vim com 
demagogia barata, dizer que, querer jogar culpa que é dessa Administração, isso eu não aceito 
porque esgoto à céu aberto em Caçapava desde que eu me conheço por gente tem e não é de hoje 
digo aqui mais: esgoto nessa cidade, rede de esgoto, que nunca ninguém cuidou tanto e deu tanta 
importância à rede de esgoto, Vereador Boca, quando o Doutor Sérgio Rodrigues foi Secretário de 
Saúde, que foi quem fez um trabalho pesado na área da Saúde, na rede de esgoto, a gente tem que 
falar a verdade e eu falo porque eu acompanhei o trabalho, agora vim aqui dizer que, fazer 
demagogia barata que o esgoto tá lá que é culpa dessa Administração, isso ai é demagogia barata, 
conversa fiada, mas vamos se respeitar, mas aonde é que se viu isso, não é culpa dos moradores, os 
moradores merecem ser atendidos, Senhor Presidente, se é a Prefeitura tem responsabilidade de 
arrumar tem que arrumar, agora vim dizer que é dessa Administração, coisa que eu, Vereador Silvio, 
a Rua Carlos Lang eu trabalhei mais de vinte anos de Montador de Móveis, andei por toda essa 
cidade, do centro, bairro, interior e naquela Rua Carlos Lang quando eu trabalhava aqui na Loja 
Benoit já tinha aquele esgoto lá, lá por dois mil e um, dois mil e dois, dois mil e três já tinha aquele 
problema, Vereador Luis Fernando, do esgoto da Rua Carlos Lang, agora vim dizer que é dessa 
Administração aí é demagogia". Colocado em votação o Pedido de Providência n 1030 foi 
aprovado por unanimidade. 03112020 de autoria do Vereador Ricardo Rosso-PP - "Solicita 
providência do Poder Executivo Municipal, através da Secretaria de Obras, para que seja feito o 
conserto da rótula na Avenida Lima e Silva próximo a AABB e Emei Dr. Alfredo Duarte". Colocado 
em discussão, manifestou-se o Vereador Ricardo Rosso. Colocado em votação o Pedido de 
Providência n1031/2020 foi aprovado por unanimidade. 03212020 de autoria do Vereador Ricardo 
Rosso-PP - "Solicita providência do Poder Executivo Municipal, através da Secretaria de Obras, 
Departamento de Trânsito, que seja colocado um quebra-molas na Avenida Santos Dumont, próximo 
aos estabelecimentos Mercado L.C., Mercado Santos e Padaria Econômica". Prejudicado, pois já 
havia sido feito um pedido semelhante na Sessão anterior. 03312020 de autoria do Vereador 
Ricardo Rosso-PP - "Solicita providência do Poder Executivo Municipal, através da Secretaria de 
Obras, para que seja feito o conserto na Rua XV de Novembro, onde foi retirado o asfalto e colocado 
rejeito, próximo ao Café do Luizinho". Colocado em discussão, manifestou-se o Vereador Ricardo 
Rosso. Colocado em votação o Pedido de Providência n 003312020 foi aprovado por 
unanimidade. 03412020 de autoria do Vereador Ricardo Rosso-PP - "Solicita providência do Poder 
Executivo Municipal, através da Secretaria de Obras, para que seja feito o conserto na rede de esgoto 
nas ruas centrais da Vila Henriques". Colocado em discussão, manifestaram-se os Vereadores: 
Ricardo Rosso e Luis Fernando Torres. Colocado em votação o Pedido de Providência n 003412020 
foi aprovado por unanimidade. 03512020 de autoria do Vereador Marco Vivian-MDB - "Solicita 
informações do Poder Executivo Municipal, através do Setor Iluminação Pública que seja feita trocas 
e colocação de lâmpadas na Avenida Santos Dumont próximo ao número 2856". Deferido de Plano. 
Pedido de Informação: 03212020 de autoria do Vereador Ricardo Rosso-PP - "Solicita informação 
do Poder Executivo Municipal, através da Secretaria de Saúde, referente a Agente Comunitária de 
Saúde da Vila Progresso". Colocado em discussão, manifestaram-se os Vereadores: Luis 
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Fernando Torres, Mariano Teixeira da Presidência, Luis Fernando Torres em questão de ordem, 
Mariano Teixeira da Presidência e Paulo Pereira. Colocado em votação o Pedido de Informação 
n°03212020 foi aprovado por unanimidade, 03312020 de autoria do Vereador Luis Fernando Torres-
PT - "Solicita informações do Poder Legislativo Municipal, o relatório das viagens com utilização do 
veículo oficial, diárias e ressarcimento, custeado a Vereadores e Assessores desta Casa, do ano de 
2017 até o momento". Colocado em discussão, manifestaram-se os Vereadores: Luis Fernando 
Torres, Mariano Teixeira da Presidência, Luis Fernando Torres em questão de ordem, Mariano 
Teixeira da Presidência e Paulo Pereira. Colocado em votação o Pedido de Informação 
n003312020 foi aprovado por unanimidade. Moção: 10212020 de autoria do Vereador Silvio Tondo-
PP - "Concede moção de voto de profundo pesar pelo falecimento do Senhor Arthur Dias dos 
Santos". Deferida de Plano. Comunicação de Líder: Manifestaram-se os Vereadores: Ricardo 
Rosso, Marco Vivian, Luis Fernando Torres e Paulo Pereira. Comunicação de Vereador: 
Manifestaram-se os Vereadores: Márcia Gervásio, Luis Fernando Torres, assumiu os trabalhos da 
Sessão o Vice-Presidente Marco Vivian, Mariano Teixeira da Tribuna, retomou os trabalhos da 
Sessão o Presidente Mariano Teixeira. Explicações Pessoais: Manifestou-se o Vereador Luis 
Fernando Torres. Não havendo mais nada a ser tratado, o Presidente Mariano Teixeira encerrou a 
presente Sessão e convocou para a próxima Sessão Ordinária dia 25 (Vinte e cinco) de Agosto de 
2020 (Dois mil e vinte), terça-feira, às 14 (Quatorze) horas. 

SALA DAS SESSÕES GENERAL JOÃO MANOEL DE LIMA E SILVA, EM 18 (DEZOITO) DE 
AGOSTO DE 2:OjllNTE). 	
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