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Da 18  Legislatura, ia  Sessão Legislativa, 4a 

Sessão Ordinária, Presidência do Vereador Paulo 
,. yjtano} 	 Pereira e Jussarete Vargas, Secretária. 

Às quatorze 
hor2.que

eis  minutos do dia vinte e seis de janeiro de dois mil e vinte e um, terça-feira, 
reuniram-se os  compõem este egrégio parlamento Caçapavano em Sessão Ordinária. O 
presidente após verificar que havia número legal, com a presença de todos os Vereadores, deu por 
aberto os trabalhos da Sessão e colocou em discussão e votação a Ata n 00412021, que foi 
aprovada por unanimidade. Correspondências de Plenário: Ofício n003/2021 do Senhor Vanoir 
Koehler-Diretor Executivo do Consórcio Intermunicipal Vale do Jacuí, solicitando o uso do espaço da 
TribLina Popular na Sessão Ordinária da Câmara de Vereadores de Caçapava do Sul dia 26 de janeiro, 
a convite de Vereadores desta Casa, para explanar funcionamento e serviços prestados pelo 
Consórcio Intermunicipal do Vale do Jacuí, com Sede na Cidade de Sobradinho. Ofício s/n° do 
Gabinete do Vereador Antonio Almeida Filho-Líder da Bancada MDB, indicando o nome do Vereador 
Marco Aurélio Vivian Taschetto, para a Comissão Representativa da Câmara que irá atuar no mês de 
fevereiro., durante o Recesso Parlamentar. Ofício n 000212021 do Gabinete do Vereador Luis Fernando 
Torres-PT, indicando o seu nome, Luis Fernando Torres, para compor a Comissão Representativa da 
Câmara de Vereadores, que irá atuar no Recesso Parlamentar no mês de fevereiro de 2021. Ofício s/n° 
do Gabinete da Vereadora Patricia Castro-PL, indicando seu nome, Patricia Castro, para compor a 
Comissão Representativa da Câmara de Vereadores que irá atuar no Recesso Parlamentar no mês de 
fevereiro de 2021. Ofício n 106/2021 do Gabinete do Vereador Mariano Teixeira-Líder da Bancada do 
PP, indicando o Vereador Silvio Tolfo Tondo, para compor a Comissão Representativa desta Câmara, 
que irá atuar no Recesso parlamentar no mês de fevereiro. Ofício n 0001/2021 do Gabinete do Vereador 
Antônio Carlos Casanova-Líder da Bancada do PDT, indicando o seu nome, Antonio Carlos Casanova, 
para compor a Comissão Representativa desta Casa, que irá atuar no Recesso Parlamentar no mês de 
fevereiro de 2021. Ofício n 0 1412021 do Gabinete do Préfeito, encaminhando projeto de lei que "Aprova 
o Calendário de Eventos do Município de Caçapava do Sul para o Ano de 2021", a fim de ser 
submetido à apreciação dessa egrégia Casa Legislativa (PL n 0458912021). Ofício n 0 15/2021 do 
Gabinete do Prefeito, encaminhando projeto de lei que "Autoriza o Poder Executivo Municipal às 
contratações temporárias de 02 (dois) Técnicos em Enfermagem, pelo período de 06 (seis) meses e dá 
outras providências", a fim de ser submetido à apreciação dessa egrégia Casa Legislativa, em regime 
de urgência Art.49 da Lei Orgânica Municipal (PL n°458812021). Ofício n°020/2021 do Gabinete do 
Prefeito, protocolado na Secretaria desta Casa dia 25 de janeiro de 2021 às 14:39 horas, 
encaminhando informações referente ao projeto de lei do Executivo n°456912020 que "Autoriza a 
doação com encargo de um terreno urbano de propriedade do município desafetado do uso público, 
para a Empresa JC Forgearini e Cia Ltda e dá outras providências". Ofício n 1019/2021 do Gabinete do 
Prefeito, encaminhando os Decretos Executivos de Créditos Extraordinários n°s: 4608, 4623 e 
462812020. Tribuna Popular: Manifestou-se o senhor Vanoir Koehler-Diretor Executivo do Consórcio 
Intermunicipal Vale do Jacuí apresentando as atividades e os atendimentos realizados pelo consórcio. 
Fazendo colocações e questionamentos manifestaram-se os Vereadores: Patricia Castro, Luis 
Fernando Torres, Jussarete Vargas, Silvio Tondo, Antônio Carlos Casanova, Antonio Almeida Filho e 
Paulo Pereira. Manifestou-se fazendo as colocações finais e respondendo aos questionamentos o 
senhor Vanoir. Grande Expediente não houve por deliberação do Plenário. Ordem do dia: Origem 
do Poder Executivo: Projeto de Lei Executivo n 0458412021 - "Estabelece regras de parcelamento 
da dívida ativa em cobrança administrativa (não ajuizada e nem enviada para protesto ou protestada) e 
dá outras providênbias". Foi feita a leitura dos pareceres da Comissão de Legislação, Justiça e 
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Redação Final e da Comissão de Orçamento, Finanças e Contas Públicas favoráveis ao Projeto 
de Lei Executivo n°458412021. Colocado em discussão e votação o Projeto de Lei Executivo 
n 0458412020 foi aprovado por unanimidade. Projeto de Lei Executivo n 0458512021 - "Autoriza a 
doação de um terreno de propriedade do município sito nesta cidade, desafetado do uso público, para 
o Senhor Nelcio Antonio Leal Rodrigues e dá outras providências". Foi feita a leitura do parecer da 
Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final e do parecer da Comissão de lnfraestrutura, 
Desenvolvimento e Bem-Estar Social, favoráveis ao projeto. Colocado em discussão e votação o 
Projeto de Lei Executivo n 0458512020 foi aprovado por unanimidade. Projeto de Lei Executivo 
n0458612021 - "Autoriza o Poder Executivo Municipal a contratações temporárias de 04 (quatro) 
Monitores Sociais, pelo período de 06 (seis) meses". Foi feita a leitura do parecer da Comissão de 
Legislação, Justiça e Redação Final e do parecer da Comissão de lnfraestrutura, 
Desenvolvimento e Bem-Estar Social, favoráveis ao projeto. Colocado em discussão e votação o 
Projeto de Lei Executivo n 0458612020 foi aprovado por unanimidade. Projeto de Lei Executivo 
n0458712021 - "Autoriza o Poder Executivo Municipal às contratações temporárias de 02 (dois) Técnico 
em Enfermagem, pelo período de 12 (doze) meses e dá outras providências". Foi feita a leitura do 
parecer da Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final e do parecer da Comissão de 
lnfraestrutura, Desenvolvimento e Bem-Estar Social, favoráveis ao projeto. Colocado em 
discussão e votação o Projeto de Lei Executivo n 0458712020 foi aprovado por unanimidade. 
Projeto de Lei Executivo n 0458812021 - "Autoriza o Poder Executivo Municipal às contratações 
temporárias de 02 (dois) Técnico em Enfermagem, pelo período de 06 (seis) meses e dá outras 
providências". Foi feita a leitura do parecer da Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final e 
do parecer da Comissão de lnfraestrutura, Desenvolvimento e Bem-Estar Social, favoráveis ao 
projeto. Colocado em discussão e votação o Projeto de Lei Executivo n 0458812020 foi aprovado 
por unanimidade. Projeto de Lei Executivo n 0458912021 - "Aprova o Calendário de Eventos do 
Município de Caçapava do Sul para o ano de 2021 e dá outras providências". Foi feita a leitura do 
parecer da Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final e do parecer da Comissão de 
lnfraestrutura, Desenvolvimento e Bem-Estar Social, favoráveis ao projeto. Colocado em 
discussão o projeto manifestou-se o Vereador Antonio Almeida Filho. Colocado em votação o 
Projeto de Lei Executivo n 0458912020 foi aprovado por unanimidade. Indicações: 012/2021 de 
autoria do Vereador Silvio Tondo-PP - "Indica ao Poder Executivo Municipal o pagamento de adicional 
de insalubridade aos Agentes Comunitários de Saúde do Município de Caçapava do Sul". Manifestou-
se o Vereador Silvio Tondo, não havendo mais manifestação foi deferida de plano. 013/2021 de 
autoria do Vereador Luis Fernando Torres-PT - "Indica ao Poder Executivo Municipal, que seja 
realizado um estudo com o objetivo de viabilizar a implantação de uma Escola Técnica voltada à 
formação profissional da Escola Eliana Bassi de Meio". Deferida de Plano. 01412021 de autoria do 
Vereador Luis Fernando Torres-PT - "Indica ao Poder Executivo Municipal, que seja desenvolvido um 
prôjeto piloto, através da utilização de lâmpadas de Led (diodo emissor de luz) na rede de iluminação 
pública em nosso município". Deferida de Plano. 015/2021 de autoria do Vereador Antonio Almeidà 
Filho-MDB - "Indica ao Poder Executivo Municipal a retomada da linha de ônibus Caieiras/Caçapava". 
Deferida de Plano. 016/2021 de autoria do Vereador Antonio Almeida Filho-MDB - "Indica ao Poder 
Executivo Municipal, a viabilidade de uma permuta entre o município e os proprietários da Casa dos 
Ministérios que fica localizada na Rua Borges de Medeiros esquina Sete de Setembro, Bairro Centro". 
Manifestou-se o Vereador Antonio Almeida Filho, não havendo mais manifestação foi deferida 
de plano. Requerimentos: 013/2021 de autoria do Vereador Silvio Tondo-PP - "Requer o envio de 
votos de profundo pesar aos familiares da Senhora Odila de Meio Félix". Deferido de Plano. 01412021 
de autoria do Vereador Silvio Tondo-PP - "Requer o envio de votos de profundo pesar aos familiares 
do Senhor Miguel Vanderlei de Rosso". Deferido de Plano. 01512021 de autoria do Vereador Mariano 
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Teixeira-PP - "Requer envio de voto de profundo pesar aos familiares da Senhora Gasparina de 
Oliveira Machado". Deferido de Plano. 01612021 de autoria do Vereador Luis .Fernando Torres-PT - 
"Requer envio de voto congratulatório, parabenizando à Irmã Salete Ferro, pelo lançamento do Livro 
'Sobrevoando, Criando Asas e Raízes". Deferido de Plano. 017/2021 de autoria do Vereador Luis 
Fernando Torres-PT - "Requer envio de votos de louvor à Senhora Mariane de Macedo-
Administradora do Presídio Estadual de Caçapava do Sul e ao Senhor Everton Rodrigues-Agente 
Penitenciário, pela idealização, elaboração e execução do Projeto Cuidar". Deferido de Plano. 
01812021 de autoria do Vereador Mariano Teixeira-PP - "Requer envio de voto de profundo pesar aos 
familiares do senhor Adão Sinval Marques". Deferido de Plano. Pedidos de Providências: 70/202 1 
de autoria do Vereador Silvio Tondo-PP - "Solicita providência do Poder Executivo Municipal, através 
da Secretaria de Obras, que seja feito patrolamento, encascalhamento e conserto de bueiros quando 
necessário, na estrada da localidade da Colônia Santa Tereza". Deferido de Plano. 7112021 de autoria 
do Vereador Silvio Tondo-PP - "Solicita providência do Poder Executivo Municipal, através da 
Secretaria de Obras, que seja feito reparos no acostamento da Avenida Santos Dumont". Deferido de 
Plano. 7212021 de autoria do Vereador Silvio Tondo-PP - "Solicita providência do Poder Executivo 
Municipal, através da Secretaria de Obras, setor de Trânsito, a colocação de um redutor de velocidade 
(quebra-molas), na Avenida Santos Dumont, entre as Ruas Vinicius de Moraes e Arco Iris". 
Manifestaram-se os Vereadores: Silvio Tondo e Antônio Carlos Casanova, não havendo mais 
manifestações foi deferido de plano. 7312021 de autoria do Vereador Silvio Tondo-PP - "Solicita 
providência do Poder Executivo Municipal, através da Secretaria de Obras, que seja feito patrolamento, 
encascalhamento e conserto de bueiros quando necessário, na estrada da Calçada". Deferido de 
Plano. 7412021 de autoria do Vereador Silvio Tondo-PP - "Solicita providência do Poder Executivo 
Municipal, através da Secretaria de Obras, verificação e troca de lâmpadas na localidade das Minas do 
Camaquã". Deferido de Plano. 075/2021 de autoria do Vereador Mariano Teixeira-PP - "Solicita ao 
Senhor Prefeito Municipal, através da Secretaria de Obras, conserto, patrolamento e encascalhamento 
da Rua Lino Azambuja, Bairro Mercedes, próximo ao n°245". Deferido de Plano. 07612021 de autoria 
do Vereador Mariano Teixeira-PP - "Solicita do Poder Executivo Municipal, que seja aberta Licitação 
da Unha de Transporte Coletivo, que corresponde ao trajeto Caçapava do Sul à Picada Grande 
(Interior)". Deferido de Plano. 07712021 de autoria do Vereador Antonio Almeida Filho-MDB - "Solicita 
providências ao Poder Executivo Municipal, que efetue reparos emergenciais, bem como realize estudo 
e projeto de calçamento em parceria com os moradores, na Rua Vereador Eleodoro Garcia Luiz, Bairro 
Floresta". Manifestaram-se os Vereadores: Antonio Almeida Filho e Mariano Teixeira, não havendo 
mais manifestações foi deferido de plano. 078/2021 de autoria da Vereadora Mirelia Biacchi-PDT - 
"Solicita ao Senhor Prefeito Municipal, através da Secretaria de Obras, a colocação de tubos de esgoto 
na: Travessa da Avenida Cerro Formoso com a Rua Padre Júlio Marim, neste município". Deferido de 
Plano. 079/2021 de autoria da Vereadora Mirelia Biacchi-PDT - "Solicita ao Senhor Prefeito Municipal, 
através da Secretaria de Obras, o patrolamento e o encascalhamento da Estrada da Aviação que 
desce para o Passo do Munho, neste município". Deferido de Plano. 08012021 de autoria do Vereador 
Luis Fernando Torres-PT - "Solicita providências do Poder Executivo Municipal, que seja colocada uma 
lixeira comunitária às margens da Br290, na entrada das localidades do: Quebra Canga, Picada das 
Vassouras, Rincão da Palmeira, Rincão Bonito e Seivaizinho". Deferido de Plano. 081/2021 de autoria 
do Vereador Luis Fernando Torres-PT - "Solicita providências do Poder Executivo Municipal, que seja 
colocada uma placa de sinalização às margens da Br290 indicando as localidades do: Quebra Canga, 
Picada das Vassouras, Rincão da Palmeira, Rincão Bonito e Seivaizinho". Deferido de Plano. 
08212021 de autoria do Vereador Luis Fernando Torres-PT - "Solicita providências do Poder Executivo 
Municipal, que seja feito o patrolamento e o encascalhamento da Estrada do Rincão dos Nizas". 
Deferido de Plano. 08312021 de autoria do Vereador Luis Fernando Torres-PT.— "Solicita providências 
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do Poder Executivo Municipal que seja realizada a recuperação das quadras de esporte ao ar livre dos 
Bairros: Negrinho do Pastoreio e Dom Pedro II". Deferido de Plano. 08412021 de autoria do Vereador 
Luis Fernando Torres-PT - "Solicita providências do Poder Executivo Municipal que seja feita a 
canalização de um esgoto que corre a céu aberto na Rua Alice Lang, em frente ao n 0 162". Deferido de 
Plano. 085/2021 de autoria do Vereador Mariano Teixeira-PP - "Solicita ao Senhor Prefeito Municipal, 
através da Secretaria de Obras conserto patrolamento e encascalhamento da Estrada do Lagoão". 
Deferido de Plano. 086/2021 de autoria do Vereador Mariano Teixeira-PP - "Solicita ao Senhor 
Prefeito Municipal, através da Secretaria de Obras conserto patrolamento e encascalhamento da 
Estrada do Passo da Chácara". Deferido de Plano. 08712021 de autoria do Vereador Antonio Almeida 
Filho-MDB - "Solicita providências do Poder Executivo Municipal para efetuar o recolhimento de 
resíduos (Lixo) na Rua Olício Linhares, Bairro Promorar". Deferido de Plano. 08812021 de autoria do 
Vereador Antonio Almeida Filho-MDB - "Solicita providências do Poder Executivo Municipal que efetue 
a colocação de uma placa de sinal de trânsito, (PARE), na Rua Bento Gonçalves esquina com 
Benjamim Constant". Deferido de Plano. 089/2021 de autoria do Vereador Antonio Almeida Filho-MDB 
- "Solicita providências do Poder Executivo Municipal para efetuar a substituição de lâmpadas 
queimadas na Avenida Nicolau Silveira Abraão, fundos Super Engenho". Deferido de Plano. 09012021 
de autoria do Vereador Antonio Almeida Filho-MDB - "Solicita providências ao Poder Executivo 
Municipal para efetuar devidos reparos na Estrada do Durasnal - Interior do Município". Deferido de 
Plano. 091/202 1 de autoria do Vereador Antonio Almeida Filho-MDB - "Solicita providências, ao Poder 
Executivo, que realiza reparos na Rua Bruno Reck-Bairro Centro". Deferido de Plano. 09212021 de 
autoria da Vereadora Patricia Castro-PL - "Solicita providências do Poder Executivo Municipal, através 
da Secretaria de Obras, que seja feito conserto da Rua Cipriano Guedes de Souza e Rua Cento e 
Setenta e Sete-Bairro Negrinho do Pastoreio". Deferido de Plano. 093/2021 de autoria da Vereadora 
Patricia Castro-PL - "Solicita providências do Poder Executivo Municipal, através da Secretaria de 
Obras, que seja feito conserto da Estrada do Passo do Lageado-acesso pela mesma estrada da 
Guarda Velha". Deferido de Plano. 094/2021 de autoria da Vereadora Patricia Castro-PL - "Solicita 
providências do Poder Executivo Municipal, através da Secretaria de Obras, que seja feito 
patrolamento e encascalhamento das Ruas Patricia Pazinato e ljuí, Bairro Santa Rita, Caçapava do 
Sul/RS". Deferido de Plano. 09512021 de autoria da Vereadora Patricia Castro-PL - "Solicita 
providências do Poder Executivo Municipal, através da Secretaria de Obras, que seja feito 
patrolamento e encascalhamento da Rua Dom Pedro II, Bairro Floresta, Caçapava do Sul". Deferido 
de Plano. 09612021 de autoria da Vereadora Patricia Castro-PL - "Solicita providências do Poder 
Executivo Municipal, através da Secretaria de Obras, que seja feito conserto da Rua dos Lanceiros e 
da Rua Breno Osório, Bairro Floresta". Manifestaram-se os Vereadores: Patricia Castro, Luis 
Fernando Torres, Antonio Almeida Filho, Zilmar Araújo, Luis Fernando Torres em aparte, Silvio Tondo, 
em aparte: Antonio Almeida Filho e Mariano Teixeira, Paulo Pereira da Presidência, Antônio Carlos 
Casanova, e da Presidência Paulo Pereira. Não havendo mais manifestações foi deferido de plano. 
097/2021 de autoria da Vereadora Patricia Castro-PL - "Solicita providências do Poder Executivo 
Municipal, através da Secretaria de Obras, que seja feito conserto da Estrada do Rincão dos Paz-
acesso pelo Bairro Floresta". Deferido de Plano. 098/2021 de autoria do Vereador Antonio Almeida 
Filho-MDB - "Solicita providências ao Poder Executivo Municipal, que realize reparos na Rua Ataliba 
Viviam, Bairro Piraju". Deferido de Plano. 099/2021 de autoria do Vereador Antonio Almeida Filho-
MDB - 'Solicita providências ao Poder Executivo Municipal, que realize reparos na Rua João Antonio 
da Rosa, Bairro Piraju". Deferido de Plano. 10012021 de autoria da Vereadora Jussarete Vargas-PDT 
- "Solicita providências do Executivo Municipal, patrolamento e encascalhamento da Rua Pedro 
Leandro Ferreira". Deferido de Plano. 101/2021 de autoria da Vereadora Jussarete Vargas-PDT - 
"Solicita providências do Executivo Municipal, a pintura da faixa de segurança em frente à Marcenaria 
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Marcino Macedo, na Avenida Presidente Kennedy, Bairro Batista". Deferido de Plano. 102/2021 de 
autoria da Vereadora Jussarete Vargas-PDT - "Solicita providências do Executivo Municipal, retirada 
de lixo na Rua dos Comerciários n 036, Bairro Batista". Deferido de Plano. 10312021 de autoria da 
Vereadora Jussarete Vargas-PDT - "Solicita providências do Executivo Municipal, conserto de lâmpada 
na Rua Gabriel Gomes Lucas ao lado do n 0363, Bairro Batista". Deferido de Plano. 10412021 de 
autoria do Vereador Antonio Almeida-MDB - "Solicita providências ao Poder Executivo Municipal, que 
realize reparos na Rua Independência, Bairro Henriques". Deferido de Plano. 10512021 de autoria do 
Vereador Antonio Almeida-MDB - "Solicita providências ao Poder Executivo Municipal, para efetuar o 
recolhimento de resíduos (lixo) na Rua Independência, Bairro Henriques". Deferido de Plano. 
10612021 de autoria da Vereadora Mirelia Biacchi-PDT - "Solicita ao Senhor Prefeito Municipal, através 
da Secretaria de Obras, o patrolamento, o encascalhamento e o encanamento Pluvial da Rua do Aterro 
próximo ao número 638, neste município". Deferido de Plano. 10712021 de autoria da Vereadora 
Jussarete Vargas-PDT - "Solicita providências do Executivo Municipal, conserto de lâmpada na 
Avenida Presidente Kennedy esquina com a Rua Barão de Caçapava'. Deferido de Plano. 108/2021 
de autoria da Vereadora Mirelia Biacchi-PDT - "Solicita ao Senhor Prefeito Municipal, através da 
Secretaria de Obras, o conserto dos paralelepípedos e adequação das obras feitas pelas Corsan que 
recoloquem de forma correta os mesmos na Rua Barão do Rio Branco em frente ao n 0506 próximo da 
Brigada Militar Centro deste Município". Deferido de Plano. 109/2021 de autoria da Vereadora Mirelia 
Biachi-PDT - "Solicita ao Senhor Prefeito Municipal, através da Secretaria de Obras, o conserto de 
calçadas e verificação do encanamento das águas pluviais que por ali passam, na Rua Barão do Rio 
Branco em frente ao n 0487 próximo da Brigada Militar Centro deste Município". Deferido de Plano. 
110/2021 de autoria do Vereador Mariano Teixeira-PP - "Solicita do Poder Executivo Municipal que 
seja feita a reconstrução da Ponte da localidade do Rincão dos Nizas". Deferido de Plano. 11112021 
de autoria do Vereador Mariano Teixeira-PP - "Solicita ao Senhor Prefeito Municipal conserto 
patrolamento e desentupimento de boca de lobo da Rua Piauí, Bairro Pazinato". Deferido de Plano. 
Pedidos de Informações: 0912021 de autoria do Vereador Luis Fernando Torres-PT - "Solicita 
Informações do Poder Executivo Municipal, qual a situação em que se encontra o processo licitatório 
para a concessão do transporte público municipal". Deferido de Plano. 010/2021 de autoria do 
Vereador Antonio Almeida Filho-MDB - "Solicita informações ao poder executivo municipal referente ao 
grupo de pessoas já vacinadas com imunizante para COVIDI9 em Caçapava do Sul/RS". Deferido de 
Plano. 011/2021 de autoria do Vereador Antonio Almeida Filho-MDB - "Solicita informações ao poder 
executivo municipal referente à previsão da volta das Escolas infantis, e quais os protocolos devem ser 
seguidos". Manifestaram-se os Vereadores: Antonio Almeida Filho, Antônio Carlos Casanova, 
Antonio Almeida Filho em aparte, Patricia Castro, Antônio Carlos Casanova em aparte e Jussarete 
Vargas. Não havendo mais manifestações foi deferido de plano. 012/2021 de autoria do Vereador 
Antonio Almeida Filho-MDB - "Solicita informações ao poder executivo municipal referente ao 
programa de habitação popular, sobre a situação dos terrenos que foram doados no Bairro Promorar e 
a previsão da entrega do material de construção prometido aos contemplados do programa". 
Manifestou-se o Vereador Antonio Almeida Filho. Não havendo mais manifestações foi deferido de 
plano. 01312021 de autoria da Vereadora Patricia Castro-PL - "Solicita informações do Poder 
Executivo: Quantos funcionários Enfermeiros e Técnicos de Enfermagem aptos a atuar nas salas de 
vacinas temos no município?; Lista de relação desses funcionários, e local onde estão atuando; Se as 
capacitações para atuar nas salas de vacinas são feitas em nosso município? E o período de tempo 
em que são feitas; E se tem algum custo para o município capacitar funcionários para serem 
vacinadores". Manifestou-se a Vereadora Patricia Castro. Não havendo mais manifestações foi 
deferido de plano. 01412021 dé autoria do Vereador Mariano Teixeira-PP - "Solicita do Poder 
Executivo Municipal sobre a conclusão da obra da Ponte nova do Passo do Lageado". Deferido de 
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PODER LEGISLATIVO 
CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES 

Caçapava do Sul - RS - Capital Farroupilha 
Plano. Moção: 003/2021 de autoria da Câmara de Vereadores - "Concede moção de apoio aos 
excedentes do concurso público para soldado do corpo de Bombeiros Militar". Deferida de Plano. 
Comunicação de Vereador: Manifestaram-se os Vereadores: Silvio Tondo, Zilmar Araújo e Antonio 
Almeida Filho. Explicações Pessoais: Manifestaram-se os Vereadores: Silvio Tõndo "Nós votamos 
sim com atraso o Orçamento, mas o atraso não se deu a esta Casa, quero aqui deixar o registro. Esta 
Casa votou em menos de trinta dias o Orçamento que chegou, porque este Orçamento chegou 
praticamente a mais de quarenta e cinco dias do prazo que deveria chegar, se eles estão reclamando 
que não abriram o Orçamento no período certo, na época certa, essa Casa aqui não tem culpa de 
nada, não tem culpa, nenhum membro desta Casa pode ser colocado ou pode ser citado em rede 
social em hipótese alguma sobre o atraso da votação do Orçamento; Não gosto disso, não gosto de me 
manifestar desta forma, mas irrita as pessoas que aqui fazem parte da Comissão porque fazem um 
trabalho muito sério, desde a Legislatura passada, eu, Vereador Luis Fernando, Vereador Marco, 
fazíamos parte, o Vereador Caio Casanova, e agora da mesma forma os integrantes que fazem parte 
da Comissão este ano, e acredito também não sei se o Vereador Marco como Presidente da CFO vai 
se manifestar após, mas nenhum membro desta Casa e esta Casa pode ser acusada ou pode ser 
citada de dizer que não foi aberto o Orçamento, que o Município ficou parado esse tempo todo por 
causa da votação do Orçamento, vamos se respeitar porque nós temos aqui nesta Casa, inclusive a 
data do protocolo em Ata quando se entrou o Orçamento para ser votado como Correspondência de 
Plenário na última Sessão do ano de dois mil e vinte e conseguimos em três semanas, na terceira 
Sessão desse ano colocarmos em votação e aprovarmos o Orçamento com as Emendas devidas que 
essa Casa achou necessário, então vamos deixar muito claro isso, e aqui mais uma vez quero 
mencionar o Doutor Julio que foi de extrema serenidade, de extrema importância para que nós em 
quinze dias pudéssemos colocar em votação, então peço àquelas pessoas que tenham esse 
pensamento com qualquer colega meu dentro desta Casa e também a minha pessoa, em relação a 
esse assunto, que tenha respeito quando se fala nisso porque esta Casa aqui em momento algum se 
negou e sim trabalhou para que pudesse colocar o mais rápido possível em votação, muito obrigado!", 
Paulo Pereira da Presidência e Antônio Carlos Casanova. Não havendo mais nada a ser tratado, o 
Presidente Paulo Pereira encerrou a presente Sessão e convocou para a próxima Sessão Ordinária dia 
02 (Dois) de Março de 2021 (Dois mil e vinte e um), terça-feira, às 14 (Quare) horas. 

SALA DAS SESSÕES GENERAL JOÃO MANOEL DE LIMA E SILVI7E 26 (DEZENOVE) DE 
JANEIRO DE 2O2' (DOIS MIL E VINTE E UM). 

Paulo Séi5 Outra Pereira 	 Jussat»gas 

l7tsidente 	
êâía 
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