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/íRÀ. t}Ll 	ATA N°0812021 

APROVADO E 	 Da 18  Legislatura, ia  Sessão Legislativa, 6 
Sessão Ordinária, Presidência do Vereador Paulo 
Pereira e Jussarete Vargas, Secretária. 

Às quatorze horA(e dezoito minutos do dia nove de março de dois mil e vinte e um, terça-feira, 
reuniram-se os edis que compõem este egrégio Parlamento Caçapavano em Sessão Ordinária. O 
Presidente após verificar que havia númerd legal, com a presença de todos os Vereadores, deu por 
aberto os trabalhos da Sessão e colocou em discussão e votação a Ata n 00712021, que foi 
aprovada por unanimidade. Correspondências de Plenário: Ofício n 06412021 do Gabinete do 
Prefeito, encaminhando projeto de lei que "Autoriza a aquisição de vacinas para o enfrentamento da 
pandemia da covid-19", a fim de ser submetido à apreciação dessa egrégia Casa Legislativa, em 
regime de urgência Art.49 da Lei Orgânica Municipal. Ofício n 0 06612021 do Gabinete do Prefeito 
encaminhando projeto de lei que "Ratifica protocolo de intenções firmado entre Municípios brasileiros, 
com a finalidade de adquirir vacinas para combate à pandemia do Coronavírus, medicamentos, 
insumos e equipamentos na área da saúde", a fim de ser submetido à apreciação dessa egrégia Casa 
Legislativa, em regime de urgência. Projeto de Lei Executivo n 1459612021 - "Autoriza a aquisição de 
vacinas para o enfrentamento da Pandemia da Covid-19 no Município de Caçapava do Sul e dá outras 
providências". Projeto de Lei Executivo n 0459712021 - "Ratifica protocolo de intenções firmado entre 
Municípios brasileiros, com a finalidade de adquirir vacinas para combate à pandemia do Coronavírus, 
medicamentos, insumos e equipamentos na área da saúde". Os Projetos Executivos após terem 
sido lidos foram incluídos na pauta da ordem do dia para votação. Grande Expediente: Não 
houve por acordo dos Líderes. Ordem do dia: Origem do Poder Executivo: Projeto de Lei 
Executivo n 0459612021 - "Autoriza a aquisição de vacinas para o enfrentamento da Pandemia da 
Covid-19 no Município de Caçapava do Sul e dá outras providências". Foi feita a leitura do parecer da 
Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final favorável ao projeto. Colocado em discussão 
e votação o Projeto de Lei Executivo n 0459612021 foi aprovado por unanimidade. Projeto de Lei 
Executivo n 0459712021 - "Ratifica protocolo de intenções firmado entre Municípios brasileiros, com a 
finalidade de adquirir vacinas para combate à pandemia do Coronavírus, medicamentos, insumos e 
equipamentos na área da saúde". Foi feita a leitura do parecer da Comissão de Legislação, Justiça 
e Redação Final favorável ao projeto. Colocado em discussão e votação o Projeto de Lei 
Executivo n 0459712021 foi aprovado por unanimidade. Após a votação dos projetos foi entregue 
a Secretaria da Mesa os pareceres da Comissão de lnfraestrutura, Desenvolvimento e Bem Estar 
Social, favoráveis aos projetos. Origem do Poder Legislativo: Indicações: 025/2021 de autoria do 
Veréador Luis Fernando Torres-PT - "Indica ao Poder Executivo Municipal, que seja feita uma 
atualização cadastral, de todos 1  servidores públicos municipais no âmbito Executivo". Deferida de 

Plano. 02612021 de autoria do Vereador Luis Fernando Torres-PT - "Indica ao Poder Executivo 
Municipal, a criação do Fundo Municipal de, Combate ao Coronavírus-Covid19". Deferida de Plano. 
027/2021 de autoria do Vereador Antonio Almeida Filho-MDB - "Indica ao Poder Executivo Municipal, 
que realize a Cessão de uso da quadra esportiva .e a respectiva casa, que encontram-se ociosas, 
localizadas na Rua Nestor Martins, Bairro Negrinho do Pastoreio, para o desenvolvimento do projeto de 
inclusão social através do esporte da escolinha do Santos FC, Bairro Negrinho do Pastoreio". Deferida 

de Plano. 02812021 de autoria do Vereador Mariano Teixeira-PP - "Propõe ao Prefeito Municipal 
Senhor Giovani Am.estoy, criação do Fundo Municipal de Apoio à lnfraestrutura Rural, com aporte de 
recurso apurado a título de Imposto Territorial Rural (ITR)". Deferida de Plano. 02912021 de autoria da 
Vereaddra Patricia Castro-PL —"Indica ao Poder Executivo, através da Secretaria de Saúde que seja 
criado e entregue na Tenda COVID 19 um Kit Básico de Medicamentos para tratamento inicial dos 
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Pacientes suspeitos e/ou confirmados de Coronavírus". Deferida de Plano. Requerimento: 02812021 
de autoria do Vereador Silvio Tondo-PP - "Requer envio de votos de profundo pesar aos familiares do 
Sr. Carlos Italo Rosso Pergher". Deferido de Plano. Pedidos de Providências: 13712021 de autoria 
do Vereador Antonio Almeida Filho-MDB - "Solicita providências ao Poder Executivo Municipal, para 
efetuar um estudo sobre a viabilidade de pavimentação/calçamento na Rua Bruno Reck, Bairro 
Centro". Deferido de Plano. 13812021 de autoria do Vereador Antonio Almeida Filho-MDB - "Solicita 
providências, com urgência, ao Poder Executivo Municipal, que agilize a resolução da questão da obra 
de reforma do prédio da Prefeitura Municipal, na Rua XV de Novembro, que está sem telhado, sendo 
necessária a retomada e conclusão da obra". Deferido de Plano. 13912021 de autoria da Vereadora 
Mireila Biacchi-PDT - "Solicita providências do Poder Executivo Municipal junto a Secretaria de Obras, 
que seja feito patrolamento na Rua Júlio Zago próximo número 77 na Vila Orfila neste Município". 
Deferido de Plano. 140/2021 de autoria da Vereadora Patricia Castro-PL - "Solicita providência do 
Poder Executivo Municipal, através da Secretaria de Obras que seja feito o reparo e a colocação dos 
bueiros na Rua Xirú Meireles, Bairro Floresta". Deferido de Plano. 141/2021 de autoria da Vereadora 
Patricia Castro-PL - "Solicita providência do Poder Executivo Municipal, através da Secretaria de Obras 
que seja feito a limpeza de valas e o desentupimento dos bueiros na Rua Idio Perceval, Bairro São 
Domingos". Deferido de Plano. 14212021 de autoria da Vereadora Patricia Castro-PL - "Solicita 
providência do Poder Executivo Municipal, através da Secretaria de Obras que seja feito o conserto da 
Estrada do 6° Distrito de Caçapava do Sul - Seival". Deferido de Plano. 14312021 de autoria da 
Vereadora Jussarete Vargas-PDT - "Propõe envio de correspondência ao Poder Executivo Municipal 
solicitando o conserto de lâmpada na Rua Pérsio Nicola n°s: 91, 118, 162, 172, 214, 334, 352 e 390". 
Deferido de Plano. Pedidos de Informações: 02012021 de autoria do Vereador Silvio Tondo-PP - 
"Solicita informação ao Poder Executivo: Se foi aberta Sindicância para apurar o fato, da manutenção 
sendo realizada na oficina do município, de um veículo placa 1RV7F36; Se aberta Sindicância, qual o 
nome dos membros que realizam e cópia dos documentos dos fatos apurados até o momento; Nome 
em que está registrado o veículo citado; Nome da empresa que presta serviço de transporte, a que 
pertence o veículo". Manifestou-se o Vereador Silvio Tondo. Não havendo mais manifestações foi 
Deferido de Plano. 02112021 de autoria do Vereador Silvio Tondo-PP - "Solicita informação ao Poder 
Executivo: Se foi aberta Sindicância para apurar o fato ocorrido onde o Trator Massey Fergsson de 
n 008, partiu a estrutura mecânica; Qual o operador estava de reponsabilidade da máquina no momento 
que ocorreu o fato?". Manifestou-se o Vereador Silvio Tondo. Não havendo mais manifestações 
foi Deferido de Plano. 02212021 de autoria do Vereador Antonio Almeida Filho-MDB - "Solicita 
informações ao Poder Executivo Municipal referente a evolução das tratativas de Municipalização e 
restauração da Casa dos Ministérios, Bairro Centro". Deferido de Plano. 023/2021 de autoria do 
Vereador Antonio Almeida-MDB - "Solicita informações ao Poder Executivo Municipal referente a 
situação de abandono da Casa Borges de Medeiros, Bairro Centro". Deferido de Plano. 02412021 de 
autoria da Vereadora Patricia Castro-PL - "Solicita informações do Poder Executivo Municipal, quem é 
o responsável pela fiscalização da limpeza de terrenos particulares e baldios em Caçapava?; e Por que• 
existe tanta dificuldade em manter limpo esses lugares?". Deferido de Plano. 025/2021 de autoria do 
Vereador Mariano Teixeira-PP - "Solicita informações do Poder Executivo Municipal sobre a Empresa 
Terceirizada contratada para fazer o conserto e manutenção das ruas e estradas do município". 
Deferido de Plano. Comunicação de Vereador: Manifestaram-se os Vereadores: Patricia Castro, Luis 
Fernando Torres, Marco Vivian, Antonio Almeida Filho, Paulo Pereira da Presidência, Zilmar Araújo e 
Antônio Carlos Casanova. Explicações Pessoais: Manifestaram-se os Vereadores: Luis Fernando 
Torres, Paulo Pereira da Presidência "Solicitando ao Plenário a inclusão e a deliberação de 
pedido de providência em nome desta Casa, encaminhado a Assembleia Legislativa do Estado, 
à Comissão de Direitos Humanos e Cidadania, relacionado as solicitações de trocas de entrada 
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de energia elétrica (Postes), pela RGE Sul, enquanto perdurar a pandemia em nosso Estado"; 
Foi aceito por unanimidade o pedido do Presidente Paulo Pereira pelos demais Vereadores 
sendo assim Deferido de Plano. Ainda em Explicações Pessoais manifestaram-se os Vereadores: 
Antonio Carlos Casanova e Silvio Tondo. Não havendo mais nada a ser tratado, o Presidente Paulo 
Pereira encerrou a presente Sessão e convocou para a próxima Sessão Ordinária dia 16 (Dezesseis) 
de Março de 2021 (Dois mil e vinte e um), terça-feira, às 14 (Quatorze) horas. fl 
SALA DAS SESSÕES GENERAL JOÃO MANOEL DE LIMA E SILVA, ,E 	OVE) DE MARÇO 
DE 2021 (DOIS I(1IL E VINTE E UM). 

Paulo 5 	o Dutra Pereira 
	

J 	te Vargas 

rsidente 	 (perefária 

Rua Barão de Caçapava, 621 - CEP 96.570-000 - Caçapava do Sul - RS 	 3 
Internet: www.cacapava.rs. gov.br  Email: contatoccacapava. rs.gov . br 

Fone: (55) 281-204412428 


