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Da 18a Legislatura, V Sessão Legislativa, 31 8  
Sessão Ordinária, Presidência do Vereador 
Paulo Pereira e .Jussarete Vargas, Secretária. 

Às quatorze horas e sete minutos do dia vinte e um de setembro 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 número legal, com a presença de todos os 
Vereadores, deu por aberto os trabalhos da Sessão e colocou em discussão e votação a ata 
n003512021, que foi aprovada por unanimidade. Correspondências de Plenário: Ofício 
n°34112021 do Gabinete do Prefeito, encaminhando projeto de lei que "Autoriza abertura de 
crédito adicional suplementar no valor de R$1.701.474,00 e dá outras providências" (P.L. 
n0467412021). Ofício n 035512021 do Gabinete do Prefeito, encaminhando projeto de lei que "Altera 
o art.2 0  da Lei n03667 de 22 de dezembro de 2015", a fim de ser submetido à apreciação dessa 
egrégia Casa Legislativa (P.L.n 0467512021). Ofício n034312021 do Gabinete do Prefeito, 
encaminhando VETO PARCIAL ao projeto de lei legislativo n 14619/2021 de autoria do 
Vereador Mariano Teixeira, especificamente aos incisos II e IV, do Art. 1 0 , do referido projeto de 
lei legislativo. Encaminhado às Comissões. Projeto de Lei Executivo n 0467412021 - "Autoriza 
abertura de crédito adicional suplementar no valor de R$1.701.474,00 e dá outras providências". 
Encaminhado às Comissões. Projeto de Lei Executivo n04675/2021 - "Altera o art.2 0  da Lei 
n03.667 de 22 de dezembro de 2015". Encaminhado às Comissões. Grande Expediente: 
Manifestaram-se os Vereadores: Silvio Tondo, Luis Fernando Torres, Marco Vivian, Paulo Pereira 
da Presidência, Luis Fernando Torres em'questão 1  de ordem, Paulo Pereira da Presidência e 
Antonio Almeida Filho. Ordem do dia: Origem do Poder Legislativo: O Projeto de Lei 
Legislativo n04665/2021 de autoria do Vereador Luis Fernando Torres-PT que "Dispõe sobre 
a regulamentação e obrigatoriedade de recolhimento dos excrementos fecais de animais 
conduzidos em espaço públicos, no Município de Caçapava do Sul", foi Retirado pelo autor, 
para readequação de texto, conforme oficio n 0020/2021. Indicações: 14112021 de autoria do 
Vereador Antonio Almeida Filho-MDB - "Indica ao Poder Executivo Municipal, para que elabore e 
execute um projeto de Cercamento Eletrônico em nosso município". Deferida de Plano. 14212021 
de autoria do Vereador Mariano Teixeira-PP - "Indica ao Poder Executivo Municipal que seja 
retificada a justificativa da Emenda Impositiva n°03512021, passando para seguinte texto: 
Atendimento de famílias e indivíduos em situação de vulnerabilidade social". Deferida de Plano. 
Requerimentos: 15112021 de autoria da Vereadora Jussarete Vargas-PDT - "Requer envio de 
votos de profundo pesar aos familiares de Valter Feiteiro Lopes". Deferido de Plano. 15212021 de 
autoria do Vereador Zilmar Araújo-PP - "Requer envio de votos de profundo pesar aos familiares 
de Geraldo Xavier de Lima". Deferido de Plano. 15312021 de autoria do Vereador Silvio Tondo-
PP - "Requer o envio de votos de profundo pesar aos familiares da Senhora Maria da Conceição 
Seixas Marques". Deferido de Plano. 15412021 de autoria do Veríãdbr Zilrhar Araújo-PP - 
"Requer envio de votos de profundo pesar aos familiares do Sargento Ozir Alves Pereira". 
Deferido de Plano. Pedidos de Providências: 470/2021 de autoria do Vereador Mariano 
Teixeira-PP - "Solicita do Senhor Prefeito Municipal, através da Secretaria de Obras, 
encascalhamento e patrolamento da Estrada do Passo do Megatério". Deferido de Plano. 
47112021 de autoria do Vereador Mariano Teixeira-PP - "Solicita ao Senhor Prefeito Municipal, 
conserto, patrolamento e encascalhamento da Rua Beco Arco íris Vila Henriques". Prejudicado 
por já ter tramitado matéria similar. 47212021 de autoria da Vereadora Mirella Biacchi-PDT - 
"Solicita ao Senhor Prefeito Municipal, a colocação de um redutor de velocidade em frente à 
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