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rio 	
Sessão Ordinária, Presidência do Vereador u Paulo Pereira e Antônio Carlos Casanova, 

,VS Secretário. 

Às quatorze Iras e treze minutos do dia quatorze de outubro de dois mil e vinte e um, quinta-feira, 
reuniram-se os edis que compõem este egrégio Parlamento Caçapavano em Sessão Ordinária. O 
Presidente após verificar que havia número legal, com as ausências das Vereadoras: Jussarete 
Vargas e Mirelia Fernandes, deu por aberto os trabalhos da Sessão, convidou o Vereador Antônio 
Carlos Casanova para atuar como Secretário da Mesa devido a ausência das duas Secretárias e 
colocou em discussão e votação a ata n003812021, que foi aprovada por unanimidade. 
Correspondências de Plenário: Ofício s/n° do Gabinete da Vereadora Mirella Biacchi-PDT, 
assinado pela Chefe de Gabinete Cátia Oliveira Milano, comunicando que a Vereadora Mirella 
Biacchi não poderá comparecerá Sessão Ordinária do dia 14 de outubro de 2021, por motivo de 
estar de acompanhante de sua mãe, Suzi Geralda Biacchi, que encontra-se hospitalizada, 
conforme Atestado Médico em anexo. Ofício n°01012021 do Gabinete da Vereadora Jussarete 
Vargas-PDT, justificando a ausência desta Vereadora na Sessão Ordinária do dia 1411012021, por 
motivo de viajem já agendada anteriormente. Ofício n 000912021 do Gabinete da Vereadora 
Jussarete Vargas solicitando a substituição do anexo da emenda n°00112021 ao PPA de sua 
autoria, conforme orientação dos técnicos da Secretaria da Fazenda. Ofício n 003412021 do 
Gabinete da Vereadora Mirella Biacchi solicitando a substituição de folhas em anexo às Emendas 
de sua autoria n°s:003 e 005/2021 ao PPA 202212025, conforme orientação dos técnicos da 
Secretaria da Fazenda. Ofício n 13812021, assinado pelo Senhor Ricardo Mulier da Cruz-Secretário 
Regional Sindiágua/RS-Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias de Purificação e Distribuição de 
Água e em Serviços de Esgoto do Rio Grande do Sul, solicitando espaço na Tribuna Popular desta 
Casa Legislativa e informando que o assunto a ser abordado será a possível privatização da 
Corsan e o orador será um Diretor do Sindicato. Ofício n 107912021-SMF, em atenção ao Ofício 
n 0001-Comissão de Orçamento, Finanças e Contas Públicas, enviando constatações sobre as 
emendas ao projeto de lei n 04667 PPA 2022/2025. E-mail Público, impresso, da Gerência 
Executiva de Governo Santa Maria/RS, encaminhando anexo o Ofício n 0086312021/GIGOV/SM, 
assunto: Crédito de Recursos Financeiros-Orçamento Geral da União. Oficio n 036612021, do 
Gabinete do Prefeito, encaminhando projeto de lei que "Institui no âmbito de Caçapava do Sul a 
dispensa de alvará de funcionamento para Microempreendedores Individuais, bem como a isenção 
de taxas, em conformidade com a Resolução n 059 do CGSIM (Comitê para Gestão da Rede 
Nacional para a simplificação do Registro e da Legalização de Empresas e Negócios), respeitando 
os preceitos do tratamento diferenciado e favorecido estabelecido pela Lei Geral das Micro e 
Pequenas Empresas (Lei Complementar Federal n 0 123106)", a fim de ser submetido à apreciação 
essa egrégia Casa Legislativa (P.L. n 0468212021). Ofício n 038912021 do Gabinete do Prefeito, 
encaminhando projeto de lei que "Institui o Programa de Incentivo à Emissão de Documentos 
Fiscais, valorização do comércio e prestação de serviços locais, com premiação aos consumidores 
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 (P.L. n 11468312021). Encaminhado às 
Comissões. Ofício n039112021 do Gabinete do Prefeito, encaminhando projeto de lei que "Faz a 
adequação da taxa de administração destinada ao Fundo de Aposentadoria e Pensão dos 
Servidores Públicos do Município de Caçapava do Sul-FAPS e dá outras providências", a fim de 
ser .submetido à apreciação dessa egrégia Casa Legislativa em regime de urgência, conforme 

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

Fone: (55) 281-204412428 



e rai 

PODER LEGISLATIVO 
CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES 

Caçapava do Sul - RS - Capital Farroupilha 
Art.49 da Lei Orgânica Municipal' (P.L. n 1468412021). Ofício n 039012021 do Gabinete do Prefeito, 
encaminhando projeto de lei que "Normatiza reajuste de base de cálculo dos tributos, -  define 
correção de valoreS para o exercício de 2022 e dá outras providências", a fim de ser submetido à 
apreciação dessa egrégia Casa Legislativa (P.L. n 0468512021). Mensagem Retificativa n°0112021, 
ao Projeto de Lei do Executivo n°467312021, alterando o Inciso 1 do artigo 1° do Projeto de Lei 
original supramencionado, retificando-se para melhor adequá-lo, o qual passa a ter a seguinte 
redação: Onde conta: Art. 1 0  inciso 1: 10.02.10.301.0106.2.026-Manutenção e Ampliação dos 
ESFS, Retificar para: Art. 1 0  inciso 1: 10.02.10.305.0010.2.250-Enfrentamento da Emergência 
Covid-19". Anexada ao projeto na ordem do dia. Projeto de Lei Executivo n0468212021 - 
"Institui no âmbito de Caçapava do Sul a dispensa de alvará de funcionamento para 
Microempreendedores Individuais, bem como a isenção de taxas, em conformidade com a 
Resolução n 059 do CGSIM (Comitê para Gestão da Rede Nacional para a simplificação do Registro 
e da Legalização de Empresas e Negócios), respeitando os preceitos do tratamento diferenciado e 
favorecido estabelecido pela Lei Geral das Micro e Pequenas Empresas (Lei Complementar 
Federal n 0 123106)". Encaminhado às Comissões. Projeto de Lei Executivo n°468312021 - 
"Institui o Programa de Incentivo à Emissão de Documentos Fiscais, valorização do comércio e 
prestação de serviços locais, com premiação aos consumidores e dá outras providências". 
Encaminhado às Comissões. Projeto de Lei Executivo n 0468412021 - "Faz a adequação da 
taxa de administração destinada ao Fundo de Aposentadoria e Pensão dos Servidores Públicos do 
Município de Caçapava do Sul-FAPS e dá outras providências". Encaminhado às Comissões. 
Projeto de Lei Executivo n 0468512021 - "Normaliza reajuste de base de cálculo dos tributos, 
define correção de valores para o exercício de 2022 e dá outras providências". Encaminhado às 
Comissões. Tribuna Popular: Manifestou-se o Senhor Leandro Almeida, Diretor do 
SINDIÁGUA/RS apresentando o posicionamento contrário à privatização da CORSAN, apontando 
dados que não justificam tal ato pelo Governo do Estado, solicitando apoio a esta Casa, 
principalmente na realização de uma audiência pública para debater sobre o tema e uma aberta 
discussão sobre o aditamento de contrato entre o Município e a CORSAN que deverá vir a esta 
Casa em breve, onde citou o marco regulatório do saneamento, e pontos que devem ser 
observados. Manifestaram fazendo questionamentos e colocações com as ponderações do orador 
Leandro os Vereadores: Silvio Tondo, Luis Fernando Torres, Zilmar Araújo, Antonio Almeida Filho, 
Patricia Castro, Antônio Carlos Casanova, Marco Vivian e da Presidência Paulo Pereira. O 
Presidente suspendeu a Sessão por cinco minutos para registrar uma foto com os integrantes do 
SINDIÁGUAS/RS e os servidores da CORSAN local. Reiniciada a Sessão, não houve Grande 
Expediente por acordo de Líderes, passando a Ordem do dia: Origem do Poder Executivo: 
Projeto de Lei Executivo n 1466712021 - "Dispõe sobre o Plano Plurianual para o quadriênio 2022-
2025 e dá outras providências". Emenda n 000112021 de autoria da Vereadora Jussarete Vargas-
PDT ao Projeto de Lei Executivo n°4667/2021-Plano Plurianual-PPA 2022-2025 - "Acrescenta o 
objetivo no Projeto de Lei do Plano Plurianual do Município de Caçapava do Sul 202212025; Na 
Unidade 10.03, Programa 01.06". Emenda n 000212021 de autoria da Vereadora Mireila Biacchi-
PDT ao Projeto de Lei Executivo n°4667/2021-Plano Plurianual-PPA 2022-2025 - "Acrescenta a 
Unidade 12.02 do Programa 117 a aquisição de produtos da agricultura familiar e distribuição dos 
mesmos a famílias carentes, deste município". Emenda n 000312021 de autoria da Vereadora 
Mirella Biacchi-PDT ao Projeto de Lei Executivo n°4667/2021-Plano Plurianual-PPA 2022-2025 
- "Acrescenta a Unidade 10.05 do Programa 106 a efetivação de convênio do município com 
clínicas veterinárias para atender animais em situação de rua". Emenda n°00412021 de autoria da 
Vereadora Mirella Biacchi-PDT ao Projeto de Lei Executivo n°4667/2021-Plano Plurianual-
PPA 2022-2025 - "Acrescenta a Unidade 12.02 do Programa 118 a criação de um Centro 
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Municipal de Capacitação para pequenos produtores rurais". Emenda n 000512021 de autoria da 
Vereadora Mirella Biacchi-PDT ao Projeto de Lei Executivo n 1466712021-Plano Plurianual-
PPA 2022-2025 - "Acrescenta a Unidade 11.03 do Programa 110 a criação de uma casa/abrigo 
para mulheres vitimas de violência". Foi feita a leitura dos pareceres da Comissão de 
Legislação, Justiça e Redação Final e da Comissão de Orçamento, Finanças e Contas 
Públicas ambos favoráveis ao Projeto e as Emendas. Colocado em discussão e votação as 
emendas foram aprovadas por unanimidade. Colocado em discussão e votação o Projeto de 
Lei Executivo n 0466712021 foi aprovado por unanimidade com o texto das Emendas. Projeto 
de Lei do Executivo n 0467312021 - "Autoriza abertura de crédito adicional especial no valor de 
R$75.003,00 e dá outras providências". Mensagem Retificativa n 00112021, ao Projeto de Lei do 

Executivo n0467312021, alterando o Inciso 1 do artigo 1 0  do Projeto de Lei original 
supramencionado, retificando-se para melhor adequá-lo, o qual passa a ter a seguinte redação: 
Onde conta: Art. 1° inciso 1: 10.02.10.301.0106.2.026-Manutenção e Ampliação dos ESFS, Retificar 
para: Art. 1 0  inciso 1: 10.02.10.305.0010.2.250-Enfrentamento da Emergência Covid-19". O Projeto 
havia ficado com Vista à Vereadora Patricia Castro na Sessão anterior, devido à chegada de 
Mensagem Retificativa n 00112021, retornou às Comissões e foi dado novos pareceres, e na 
Sessão de hoje foi devolvido pela Vereadora Patricia a ordem do dia. Foi feita a Leitura dos 
pareceres da Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final e da Comissão de 
Orçamento, Finanças e Contas Públicas ambos favoráveis ao projeto com o texto da sua 
Mensagem. Colocado em discussão o Projeto manifestou-se a Vereadora Patricia Castro. 
Colocado em votação o Projeto Executivo n°467312021 foi aprovado por unanimidade. 
Projeto de Lei Executivo n 0467812021 - "Autoriza abertura de crédito adicional especial no valor 
de R$481.104,00 e dá outras providências". Foi feita a leitura do parecer da Comissão de 
Legislação, Justiça e Redação Final e da Comissão de Orçamento, Finanças e Contas 
Públicas, ambos favoráveis ao projeto de lei. Colocado em discussão manifestou-se o 
Vereador Luis Fernando Torres. Colocado em votação o Projeto de Lei Executivo n 0467812021 
foi aprovado por unanimidade. Projeto de Lei Executivo n°467912021 - "Autoriza abertura de 
crédito adicional especial no valor de R$6.041,00 e dá outras providências". Foi feita a leitura do 
parecer da Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final e da Comissão de Orçamento, 
Finanças e Contas Públicas, ambos favoráveis ao projeto de lei. Colocado em discussão e 
votação o Projeto de Lei Executivo n 0467912021 foi aprovado por unanimidade. Origem do 
Poder Legislativo: Projeto de Lei Legislativo n°468012021 de autoria da Vereadora Patricia 
Castro-PL - "Institui o 'Dia Municipal do Futebol Feminino' no Município de Caçapava do Sul/RS". 
Foi feita a leitura do parecer da Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final e da 
Comissão de lnfraestrutura, Desenvolvimento e Bem-Estar Social, ambos favoráveis ao 
projeto de lei. Colocado em discussão e votação o Projeto de Lei Legislativo n 1468012021 foi 

aprovado por unanimidade. Projeto de Decreto Legislativo n 011312021 de autoria do 
Vereador Silvio Tondo-PP - "Concede Titulo de Cidadão Caçapavano ao Senhor Osvaldo de 
Oliveira Teixeira e dá outras providências". Foi feita a leitura dos pareceres da Comissão de 
Legislação, Justiça e Redação Final e da Comissão de lnfraestrutura, Desenvolvimento e 
Bem-Estar Social, ambos favoráveis ao projeto de decreto legislativo. Colocado em 
discussão e votação o Projeto de Decreto Legislativo n°113/2021 foi aprovado por 
unanimidade. Indicações: 15712021 de autoria do Vereador Silvio Tondo-PP - "Indica ao Poder 
Executivo a viabilidade de um acesso secundário ao município pela BR392". Deferida de Plano. 
15812021 de autoria do Vereador Antonio Almeida Filho-MDB - "Indica ao Poder Executivo 
Municipal que efetue um Projeto de Revitalização do Estádio Municipal e a Venda de Publicidade, 
para empresas, nos espaços do mesmo, a fim de reinvestir no esporte local os valores 

	

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

Fone: (55) 281-204412428 



e 
1 •  

PODER LEGISLATIVO 
CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES 

Caçapava do Sul - RS - Capital Farroupilha 
arrecadados". Deferida de Plano. 15912021 de autoria do Vereador Antonio Almeida Filho-MDB 
"Indica ao Poder Executivo Municipal, em parceria com a Indústria e Comércio Local, a criação do 
Projeto de Sustentabil idade 'Eco Pila' ou Similar, em nosso Município". Deferida de Plano. 
160/2021 de autoria do Vereador Antonio Almeida Filho-MDB - "Indica ao Poder Executivo 
Municipal, que elabore e realize um Projeto de Inclusão da Língua de Sinais (Libras), na grade 
curricular das Escolas Municipais". Deferida de Plano. Requerimento: 163/2021 de autoria do 
Vereador Mariano Teixeira-PP - "Requer envio de votos de profundo pesar aos familiares da 
Senhora Jocinéia Pereira Madrid (Juce)". Deferido de Plano. Pedidos de Providências: 511/2021 
de autoria do Vereador Mariano Teixeira-PP - "Solicita ao Senhor Prefeito Municipal, conserto, 
patrolamento e encascalhamento da Rua Ijui, Vila Pazinato, nas proximidades do n 0 1800". 
Deferido de Plano. 512/2021 de autoria do Vereador Silvio Tondo-PP - "Solicita providência do 
Poder Executivo Municipal, a reconstrução do muro do Estádio Municipal Aristides de Macedo". 
Manifestaram-se os Vereadores: Silvio Tondo, Antonio Almeida Filho, Antônio Carlos Casanova, 
Patricia Castro e em aparte: Marco Vivian e Silvio Tondo. Não havendo mais manifestações foi 
Deferido de Plano. 51312021 de autoria do Vereador Silvio Tondo-PP - "Solicita providência do 
Poder Executivo Municipal, que seja colocada uma faixa de segurança na esquina envolvendo as 
Ruas General Osório e Dom Pedro II (próximo ao Supermercado Marques)". Deferido de Plano. 
514/2021 de autoria do Vereador Antonio Almeida Filho-MDB - "Solicita providências ao Poder 
Executivo Municipal, que efetue a colocação de tubulação na Rua dos Lanceiros em frente ao 
n 0 129, Bairro Floresta". Deferido de Plano. 51512021 de autoria do Vereador Zilmar Araújo-PP - 
"Solicita providência do Poder Executivo Municipal, patrolamento, encascalhamento na Estrada da 
Aviação da frente do Aeroporto passando em frente o Cemitério da Aviação e seguir em frente até 
onde já tem o encascalhamento". Deferido de Plano. Pedido de Informação: 094/2021 de autoria 
do Vereador Silvio Tondo-PP - "Solicita informação ao Poder Executivo Municipal, sobre quantas 
fichas para atendimento Clínico, para atendimento Odontológico, são disponibilizadas para os 
usuários no Posto de Saúde da localidade Minas do Camaquã e dia de atendimento e quais dias e 
horários a ser cumprido pela servidora responsável pela enfermagem no Posto das Minas do 
Camaquã". Deferido de Plano. Moção: 055/2021 de autoria do Vereador Luis Fernando Torres-PT 
- "Concede moção de aplausos, parabenizando a Escola Estadual Nossa Senhora da Assunção-
ENSSA e seus colaboradores, pelos 69 anos de serviços prestados com excelência à comunidade 
caçapavana na área da educação". Deferida de Plano. Comunicação de Bancada: Manifestou-se 
a Vereadora Patricia Castro. Comunicação de Vereador: Manifestaram-se os Vereadores: Silvio 
Tondo, Luis Fernando Torres, Marco Vivian, Antonio Carlos Casanova e da Presidência Paulo 
Pereira. Explicações Pessoais: Manifestou-se o Vereador Silvio Tondo. Não havendo mais nada 
a ser tratado, o Presidente Paulo Pereira encerrou a presente SVvinte),para a prb'ima 
Sessão Ordinária dia 19 (Dezenove) de Outubro de 2021 (Dois erça-f& às 14 
(Quatorze) horas. 

SALA DAS SESSÕES GENERAL JOÃO MANOEL DE LIMA E U ORZE)DE 
OUTUBRO DE 2021 (DOIS MIL E VINTE E UM).

Paulo Sérutra Pereira 	 A anova
p1êdente  
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