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ATA N°00812022 

Da 181  Legislatura, 21  Sessão Legislativa, 41  Sessão 
Ordinária, Presidência do Vereador Luis Fernando 
Torres e Marco Vivian, Secretário. 

Às quatorze horas e quinze minutos do dia quinze de março de dois mil e vinte e dois, 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 da Vereadora Jussarete 
Vargas, deu por aberto os trabalhos da Sessão e colocou em discussão e votação as atas n°s: 
006 e 007/2022, sendo aprovadas por unanimidade. Correspondências de Plenário: Oficio 
n°00312022 do Gabinete da Vereadora Jussarete Vargas-PDT, assunto: Justificativa de falta 
na Sessão Ordinária de 1510312022 por motivo de saúde. Oficio n°01/2022-RFB/ARF-Receita 
Federal/Caçapava do Sul/RS, solicitando espaço de Tribuna Popular na Sessão Legislativa do 
dia 15 de março de 2022, assunto: Cidadania Fiscal, para apresentaçãd dos objetivos e de 
informações pertinentes à Campanha do Imposto Solidário, IRPF 2022. Oficio n°096/2022-
GAPRE, comunicando que entre os dias 14 e 18 de março do corrente ano, o Prefeito Municipal 
Giovani Amestoy estará em viagem.à Brasil ia- Distrito Federal, levando as-demandas municipais 
aos Ministérios de lnfraestrutura, Cidadania e Câmaras dos Deputados. Oficio n07512022 do 
Gabinete do Prefeito, encaminhando projeto de lei que "Autoriza abertura de crédito adicional 
suplementar no valor de R$5.000,00 e dá outras providências", a fim ,de ser submetido à 
apreciação dessa egrégia Casa Legisl?tiva (P.L.n°473612022). Oficio n°78/2022 do Gabinete do 
Prefeito, encaminhando projeto de li que 'Autoriza aberturáde crédito adicional suplementar no 
valor de R$42.389,00 e dá outras providências", a fim de.ser submetido à apreciação dessa 
egrégia Casa Legislativa (P.L.n°474012022). Oficio n07912022 do Gabinete do Prefeito, 
encaminhando projeto de lei que "Altera a nomenclatura de Médico Veterinárib lntègrante da 
Estrutura FuAcional do Poder Executivo, que passaa denominar-se Médico Veterinário Auditor, 
majora sua carga horária, acresce atribuições'e 4dá outras providências", a fim de ser submetido à 
apreciação dessa egrégia Casa Legislativa. (P.L.n0473912022).  Projeto de Lei Legislativo 
n°4732(2022 dó autoria do Vereador Antonio Almeida Filho-MDB - "Denomina-seÀ  José Galeno 
Teixeira a Ru aberta na Lateral do novo Fórum da Comarca de Caçapav&',Øo Sul/RS". 
Encaminhado às Comissões. Projeto de Lei Executivo n04736/2022 - "Autoriza, abertura de 
crédito adicional suplementar no valor de R$5.000,00 e dá outras providências". Encáminhado às 
Comissões. Projeto de Lei Legislativo n 0473812022 de autoria do Vereador Luis Fernando 
Torres-PT - "Institui o Dia do Cliente no Município de Caçapava do Sul e dá outras providências". 
Encaminhado às Comissões. Projeto de Lei Executivo n°473912022 - "Altera a nomenclatura 
de Médico Veterinário Integrante da Estrutura Funcional do Poder Executivo, que passa a 
denominar-se Médico Veterinário Auditor, majora sua carga horária, acresce atribuições e dá 
outras providências". Encaminhado às Comissões. Projeto de Lei Executivo n0474012022 - 
"Autoriza abertura de crédito adicional suplementar no valor de R$42.389,00 e dá outras 
providências". Encaminhado às Comissões. Tribuna Popular: Manifestou-se o Senhor Fábio 
Salvador trazendo informações sobre a campanha do imposto solidário, que consiste em o 
devedor do Imposto de Renda poder destinar a porcentagem de três por cento do total devido ao 
Fundo Municipal da Criança e do Adolescente e três por cento ao Fundo Municipal do Idoso, 
ficando desta forma, este percentual de valor no município de origem, ao invés de ir o recurso 
todo à Brasília, onde muitas vezes não retorna como deveria, o cidadão pode fazer a sua parte e 
contribuir com as entidades locais. O município de Caçapava do Sul nos últimos anos destinou 
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um valor em torno de vinte e cinco mil reais, porém tem um potencial em torno de trezentos mil 
reais que muito ajudariam as instituições que prestam atendimento a esta parcela da população e 
que possam se cadastrar para receber estes valores. O município ainda não tem um Fundo 
Municipal do Idoso, mas já conversamos com o Prefeito e deve estar sendo trabalhada esta 
criação. Além destes esclarecimentos o objetivo é que os Vereadores que aqui representam mais 
de quarenta por cento da população votante do município possam ser parceiros da Receita 
Federal divulgando, orientando e também contribuindo com este importante programa. 
Manifestaram-se questionando e buscando esclarecimentos os Vereadores: Luis Fernando 
Torres, Mirella Fernandes, Antônio Carlos Casanova, Silvio Tondo, Antonio Almeida Filho, Zilmar 
Araújo e Antônio Carlos Casanova. O Senhor Fábio agradeceu o interesse e a oportunidade de 
poder trazer ao conhecimento de todos o programa da Receita Federal, se colocando 
inteiramente à disposição para que possam ser tiradas quaisquer dúvidas, registrando que trará a 
esta Casa material de divulgação. Grande Expediente: Manifestaram-se os Vereadores: Antonio 
Almeida Filho, Patricia Castro; Neste momento assume a Presidência a Vereadora Patricia 
Castro; Manifestou-se da Tribuna o Vereador Luis Fernando Torres; Retorna à Presidência o 
Vereador Luis Fernando Torres. Ordem do dia: Origem do Poder Executivo: Projeto de Lei 
Executivo n0470712021 - "Regulamenta a instalação e o uso de extensão temporária de passeio 
público, denominada 'parklet". Emenda Substitutiva n0001/2021 de autoria da Comissão de 
Legislação, Justiça e Redação Final ao projeto de lei do Executivo n0470712021 - Substitui-
se õ texto do ad 8 0, §1 0  e 20, art.90, Art.10, §1 0  e 20  e dos arts. 12, 13 e 14 do projeto de lei 
Executivo n0470712021 a expressão 'Termo de Cooperação' por 'Termo de Permissão de Uso', 
bem como ajusta a concordância textual". Emenda Substitutiva n0002/2021, de autoria da 
Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final ao Projeto de Lei Executivo n°4707/2021 
- Substitui-se o texto do art. 5 0 , Inciso V do Projeto de Lei Executivo n 0470712021. Foram feitas a 
leitura do parecer da Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final, favorável às 
emendas Substitutivas n°s: 001 e 00212021 e favorável ao projeto de lei n 04707/2021; a 
leitura do parecer da Comissão de lnfraestrutura, Desenvolvimento e Bem-Estar Social, 
favorável á Emenda Substitutiva n0001/2021, contrário à Emenda Substitutiva n°00212021; e 
do parecer da Comissão de lnfraestrutura, Desenvolvimento e Bem-Estar Social contrário 
ao projeto de lei 4707/2021. Colocada em discussão e votação a Emenda Substitutiva 
n0001/2022 foi aprovada por unanimidade. Colocada em discussão e votação a Emenda 
Substitutiva n°002/2022 foi rejeitada com cinco votos contrários dos Vereadores: Mariano 
Teixeira, Patricia Castro, Mirella Fernandes, Zilmar Araújo e Marco Vivian; e com quatro votos 
favoráveis dos Vereadores: Antonio Almeida Filho, Antônio Carlos Casanova, Paulo Pereira e 
Silvio Tondo; Colocado em discussão o projeto, manifestaram-se os Vereadores: Antonio 
Almeida Filho, Mirella Fernandes, Antonio Almeida Filho em aparte, Mariano Teixeira, Patricia 
Castro, Paulo Pereira "Senhor Presidente, Senhoras e Senhores Vereadores, cumprimentar os 
nossos caros internautas que nos assistem neste momento através do Facebook e da TV 
Câmara, nossa seleta assistência que nos assistem hoje. Senhor Presidente, eu só queria 
registrar que esse projeto em hora em discussão, que está protocolado nesta Casa há bastante 
tempo, eu me informei na Sessão passada desse projeto e com relação ao Planejamento se 
tiveram ou não tiveram, Vereador Marquinhos, acesso a esse projeto eu quero dizer que o 
Secretário de Turismo de Caçapava Senhor Stener Camargo, ele elaborou a minuta do projeto 
após ter consultado a profissional aquela que foi, que a gente, que foi falado na Sessão passada, 
baseado na lei de Lajeado, do Município de Lajeado, foi enviado para a Secretaria de 
Planejamento, o Secretário Nilvo revisou o projeto e o Arquiteto Pacífico também revisou esse 
projeto, ainda fizeram sugestões de alterações nas medidas e enviaram a minuta ao Prefeito para 
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que fosse feito, elaborado o projeto e protocolado nesta Casa, então eu quero aqui dizer que o 
meu voto é favorável, acho de extrema importância, Vereador Lélo, que essa Casa aprovasse 
esse projeto que é um projeto importante, uma inovação em nosso Município; Voto favorável e 
como Líder da Bancada do PDT eu peço que os Vereadores da minha Bancada me acompanhem 
e votem favorável a esse projeto. Mais uma vez quero registrar e peço, Senhor Presidente, que 
meu pronunciamento fique registrado em Ata, a Secretaria do Planejamento teve acesso, 
inclusive fez as adequações nesse projeto para mandar para o Executivo, o Prefeito, o Prefeito 
protocolar esse projeto nesta Casa, então o Executivo através da Secretaria de Planejamento 
teve total acesso a esse projeto, esse projeto veio para essa Casa com aval da Secretaria de 
Planejamento do Município que teve acesso ao projeto. Seria isso Senhor Presidente, Senhoras e 
Senhores Vereadores, muito obrigado!", Luis Fernando Torres "Vereador Paulinho o 
Planejamento disse aqui que foi mandado pronto o projeto e que eles fizeram indicações e as 
indicações não foram ouvidas, o trânsito disse aqui que nunca foi chamado, que ficou sabendo 
pela internet e a Procuradoria Jurídica também não foi perguntada". Colocado em votação o 
Projeto de Lei Executivo n°470712021 foi rejeitado com cinco votos contrários dos 
Vereadores: Mariano Teixeira, Patricia Castro, Mirella Fernandés, Zilmar Araújo e Marco Vivian; 
E com quatro votos favoráveis dos Vereadores: Antonio Almeida Filho, Antônio Carlos 
Casanova, Paulo Pereira e Silvio Tondo; Em declaração de voto manifestaram-se os 
Vereadores: Marco Vivian, Patricia Castro, Antonio Almeida Filho, Antônio Carlos Casanova - 
"Senhor Presidente, colegas Vereadores, até não ia me manifestar, mas essa Casa acho que hoje 
foi um passo para trás no nosso Município não aprovar esse projeto porque tudo que passa pelo 
Planejamento da nossa Prefeitura o Pacífico complica, tudo, um dia ele me chamou lá no 
Gabinete até de rinoceronte, mas o rinoceronte é ele que tudo que ele faz é um atraso para o 
nosso Município, nada pode, se é um documento que tem que redigir ele não redige, estou 
falando aqui na Tribuna e que pode ficar registrado em Ata o meu pronunciamento porque nada 
pode, é tudo uma burocracia, e vai um projeto até de uma construção é uma demora para largar 
um habite-se, tm que esperar trinta dias, o pessoal louco para construir uma casa, e para 
aprovar não deti3qui porque faltou tantos centímetros ali e esse projeto era uma coisa excelente, 
até eu não tinhaentendido até que na Sessão passada chamaram a Jéssica até de fantasma, 
mas tu fez um trabalho voluntário, foi isso, fez de graça para o nosso Município, com a visão do 
futuro que essa juventude tem, que a nossa geração já está passando, já estamos dobrando o 
cabo da boa esperança para essa juventude nova e esse era um projeto que para meu modo de 
ver ia só embelezar a cidade, facilitar até para gerar mais emprego nos comércios locais, né, e eu 
fico muito triste de nós não ter aprovado, e aôra este projeto não pode voltar a essa Casa esse 
ano mais, né, esse ano não pode voltar, então acho que antes de nós ter colocado em votação 
nós éramos para ter discutido ele, tentado, se é para o bem do nosso Município nós teríamos que 
esperar então, se eu soubesse eu tinha pedido Vista por mais uma semana porque foi discutido, 
teve bastante discussão o projeto, mas não poderíamos ter votado contra esse projeto. Para mim 
foi hoje nessa Sessão começou mais um passo para trás no futuro do nosso Município, 
infelizmente fui voto vencido, mas fazer o que, né, fico triste, fico triste não ter aprovado esse 
projeto, que perde não é nós, quem perde é Caçapava", Luis Fernando Torres da Presidência, 
Paulo Pereira, Luis Fernando Torres da Presidência, Mariano Teixeira, Luis Fernando Torres da 
Presidência e Silvio Tondo. Projeto de Lei Executivo n 04715/2022 - "Altera a Lei n 02.55012010 
do Plano de Carreira do Magistério Público Municipal, para acrescer 06 (seis) vagas no cargo de 
Técnico Apoio Pedagógico-Supervisão Educacional, Nível 2, carga horária de 20 horas 
semanais". 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, 
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ambos favoráveis ao projeto de lei. Colocado em discussão e votação o Projeto de Lei 
Executivo n°471512022 foi aprovado por unanimidade. Projeto de Lei Executivo n 04724/2022 
- "Autoriza abertura de crédito adicional suplementar no valor de R$27.422,94 e dá outras 
providências". Foi feita a leitura do parecer da Comissão de Legislação, Justiça e Redação 
Final e do parecer da Comissão de Orçamento, Finanças e Contas Públicas, ambos 
favoráveis ao projeto de lei. Colocado em discussão e votação o projeto de lei Executivo 
n04724/2022 foi aprovado por unanimidade. Projeto de Lei Executivo n 0472512022 - 'Autoriza 
abertura de crédito adicional suplementar no valor de R$3.500,00 e dá outras providências". Foi 
feita a leitura do parecer da Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final e do parecer 
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 0472512022 foi aprovado 
por unanimidade. Projeto de Lei Executivo n 0472612022 - "Autoriza abertura de crédito 
adicional suplementar no valor de R$1.500,00 e dá outras providências". Foi feita a leitura do 
parecer da Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final e do parecer 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°4726/2022 foi aprovado por unanimidade. 
Projeto de Lei Executivo n 04728/2022 - "Autoriza abertura de crédito adicional especial no valor 
de R$309.115,80 e dá outras providências". Foi feita a leitura do parecer da Comissão de 
Legislação, Justiça e Redação Final e do parecer 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°472812022 foi aprovado por unanimidade. Projeto de Lei 
Executivo n0473412022 - "Autoriza o Poder Executivo Municipal a contratações temporárias de 
15 (quinze) Monitores de Educação Especial, pelo período de 12 (doze) meses, prorrogável por 
igual período 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, ambos favoráveis ao projeto de lei. Colocado em 
discussão e votação o Projeto de Lei Executivo n°473412022 foi aprovado por unanimidade. 
Projeto de Lei Executivo n 0473512022 - "Autoriza o Poder Executivo Municipal à contratação 
temporária de 01 (um) Professor de Agroindústria, pelo período de 12 (doze) meses, prorrogável 
por igual período 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, ambos favoráveis ao projeto de lei. Colocado em 
discussão e votação o Projeto de Lei Executivo n 04735/2022 foi aprovado por unanimidade. 
Origem do Poder Legislativo: Projeto de Lei Legislativo n 1473312022 de autoria do Vereador 
Mariano Teixeira-PP - "Institui a obrigatoriedade da apresentação de exame toxicológico pelos 
agentes políticos dos Poderes Executivo e Legislativo Municipal de Caçapava do Sul 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, 
ambos favoráveis ao projeto de lei. Colocado em discussão manifestou-se o Vereador 
Antônio Carlos Casanova solicitando vista ao projeto registrando que gostaria de fazer umas 
emendas para tentar que o projeto abranja mais, abranja todos os CCs, tanto do Legislativo 
quanto do Executivo. O Presidente Vereador Luis Fernando Torres colocou em votação o 
pedido de vista do Vereador Antônio Carlos Casanova. Interpelando a decisão do 
Presidente manifestou-se novamente o Vereador Antônio Carlos Casanova registrando que 
o Regimento da Casa dispensa a votação, o pedido deve ser deferido ao Vereador. O 
Presidente registrou que como sempre foi consultado ao Plenário a concessão do pedido 
de vista ele manterá a consulta. Manifestaram-se os Vereadores: Mariano Teixeira contra o 
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pedido, Patricia Castro contra o pedido, Zilmar Araújo contra o pedido, Silvio Tondo contra o 
pedido, Antonio Almeida Filho "Sou favorável ao pedido de vista do Vereador Caio Casanova 
porque está expressamente descrito no nosso Regimento de que o pedido de vista será 
concedido pelo Presidente independente de deliberação, então nós estamos rasgando o nosso 
Regimento, sou favorável ao pedido de vista e ao Regimento da Casa", Mirella Fernandes a favor 
do pedido, Paulo Pereira a favor do pedido e Marco Vivian contra o pedido. Assim foi negado o 
pedido de vista ao Vereador Antônio Carlos Casanova por cinco votos contrários a quatro 
favoráveis conforme registrado acima. Mantida a discussão do Projeto manifestaram-se os 
Vereadores: Paulo Pereira, Antonio Almeida Filho, Luis Fernando Torres da Presidência, Mariano 
Teixeira, Antônio Carlos Casanova e em aparte: Mariano Teixeira e Antonio Almeida Filho. 
Colocado em votação o Projeto de Lei Legislativo n°473312022 foi aprovado com cinco 
votos favoráveis dos Vereadores: Mariano Teixeira, Patricia Castro, Zilmar Araújo, Silvio Tondo 
e Marco Vivian; e com quatro votos contrários dos Vereadores: Antônio Carlos Casanova, 
Antonio Almeida Filho, Paulo Pereira e Mirella Ferandes. Indicações: 11012022 de autoria da 
Vereadora Jussarete Vargas-PDT - "Indica ao Poder Executivo Municipal, que seja feito um 
estudo técnico para calçamento da Rua João José Teixeira, Bairro Mercedes". Deferida de 
Plano. 11112022 de autoria do Vereador Silvio Tondo-PP - "Indica ao Poder Executivo a 
contratação de Médico para atender no ESF da Coxilha São José". Por falta de quórum o 
Presidente suspendeu a Sessão por alguns minutos. Retomado o quórum o Presidente 
reabriu a Sessão e passou a palavra ao Vereador Silvio Tondo. Não havendo mais 
manifestações a Indicação foi Deferida de Plano. 11212022 de autoria da Vereadora Jussarete 
Vargas-PDT - "Indica ao Poder Executivo Municipal, que seja disponibilizado Curso de 
Qualificação para Monitores de Educação Especial de Caçapava do Sul". Deferida de Plano. 
11312022 de autoria da Vereadora Jussarete Vargas-PDT - "Indica ao Poder Executivo Municipal, 
que seja feito um estudo técnico para a instalação de um controlador de velocidade na Avenida 
Presidente Kennedy, próximo ao n°1174, Bairro :Batista". Deferida de Plano. 11412022 de autoria 
do Vereador Antonio Almeida Filho-MDB - "Indica ao Poder Executivo Municipal, que realize um 
estudo da viabilidade de pavimentação/calçamento da Rua dos Parreirais, e, sendo viável, requer 
execução da Obra, Bairro Floresta". Deferida'de Plano. 11512022 de autoria do Vereador Luis 
Fernando Torres-PT - "Indica ao Poder Executivo Municipal, que seja feito um estudo técnico 
para projeto de calçamento das Ruas Odilon cTeixeira  Machado e Professor Miguel Paz, 
localizadas no Bairro Vila Sul". Foi retirada pelo autor devido o Vereador Paulo Pereira estar 
trabalhando com este mesmo pedido. 11612022 de autoria do Vereador Antonio Almeida Filho-
MDB - "Indica ao Poder Executivo Municipal, a criação de um plano estratégico, com cronograma 
específico, para manutenção de estradas, pontes e passarelas, incluindo cursos de qualificação 
dos operadores de máquinas, motoniveladoras e também a possibilidade de terceirização dos 
serviços nas localidades mais distantes, qualificando a logística das manutenções referidas-
interior do Município". Deferida de Plano. Neste momento assume a Presidência a Vereadora 
Patricia Castro. 11712022 de autoria do Vereador Antonio Almeida Filho-MDB - "Indica ao Poder 
Executivo Municipal, que realize um projeto de zoneamento, mapeamento e regularização dos 
endereços nas vias da Vila Pereirinha, bem como sua regularização fundiária-interior do 
Município". Deferida de Plano. 11812022 de autoria do Vereador Antonio Almeida Filho-MDB - 
"Indica ao Poder Executivo Municipal, que estude de viabilidade da substituição do semáforo na 
Avenida Lima e Silva com a Luis Coelho Leal, por lombada eletrônica de 30 km/h visto que muitos 
condutores imprudentes não respeitam a sinalização do semáforo-Vila Sul". Manifestaram-se os 
Vereadores: Antonio Almeida Filho, em aparte: Silvio Tondo e Mirella Fernandes, Marco Vivian, 
Luis Fernando Torres em aparte, Paulo Pereira, Antonio Almeida Filho em aparte, Luis Fernando 
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Torres; Retorna á Presidência o Vereador Luis Fernando Torres; Antônio Carlos Casanova e 
Zilmar Araújo. Não havendo mais manifestações foi Deferida de Plano. 11912022 de autoria do 
Vereador Antonio Almeida Filho-MDB - "Indica ao Poder Executivo Municipal, que elabore um 
projeto de desburocratização na abertura de EPP (Empresas de Pequeno Porte) e MEIS no 
Município de Caçapava do Sul/RS). Deferida de Plano. 12012022 de autoria do Vereador Antonio 
Almeida Filho-MDB - "Indica ao Poder Executivo Municipal, a criação do Programa 'Saúde na 
Palma da Mão' que consiste na Implantação de Aplicativo de Conversação Virtual e Suporte, com 
Integração em Tempo Real, para agendamento, acompanhamento e cancelamento de consultas, 
procedimentos e exames médicos, na Rede Pública de Saúde do Município de Caçapava do 
Sul/RS". Manifestaram-se os Vereadores: Antonio Almeida Filho e da Presidência Luis 
Fernando Torres, não havendo mais manifestações foi Deferida de Plano. 12112022 de autoria 
do Vereador Antonio Almeida Filho-MDB - "Indica ao Poder Executivo Municipal, através do 
Prefeito Municipal, que o Paço público Municipal, por ato administrativo pertinente, o prédio 
centenário sede da Prefeitura Municipal, seja denominado, Palácio Alcides José Saldanha". 
Deferida de Plano. 12212022 de autoria do Vereador Antonio Almeida Filho-MDB - "Indica ao 
Poder Executivo Municipal que seja viabilizada a ampliação do número diário de fichas de 
atendimento nas unidades básicas de saúde em nosso município". Deferida de Plano. 12312022 
de autoria do Vereador Antonio Almeida Filho-MDB - "Indica ao Poder Executivo Municipal que 
realize um estudo da viabilidade de pavimentação/calçamento da Avenida Pedro Anunciação, até 
o parque de Exposições Eliseu Benfica". Manifestaram-se os Vereadores: Antonio Almeida Filho 
e Antônio Carlos Casanova, não havendo mais manifestações foi Deferida de Plano. 12412022 
de autoria do Vereador Antonio Almeida Filho-MDB - "Indica ao Poder Executivo Municipal que 
realize um estudo da viabilidade de pavimentação/calçamento da Rua da Fonte do Mato". 
Deferida de Plano. 12512022 de autoria do Vereador Antonio Almeida Filho-MDB - "Indica ao 
Poder Executivo Municipal que realize um estudo da viabilidade da criação de creches para 
idosos". Manifestou-se o Vereador Antonio Almeida Filho, não havendo mais manifestações 
foi Deferida de Plano. Pedidos de Providências: 17912022 de autoria da Vereadora Jussarete 
Vargas-PDT - "Solicita providências do Executivo Municipal, que seja feita manutenção na 
Pracinha Vá Dilma, Bairro Floresta". Deferido de Plano. 18012022 de autoria do Vereador Antonio 
Almeida Filho-MDB - "Solicita providências ao Poder Executivo Municipal, que realize reparos e 
encascalhamento na Rua Wantuil Albarnaz". Deferido de Plano. 18112022 de autoria do 
Vereador Antonio Almeida Filho-MDB -, "Solicita providências ao Poder Executivo Municipal, que 
realize reparos e encascalhamento no seguimento da Rua dos Parreirais, Bairro Floresta". 
Deferido de Plano. 18212022 de autoria do Vereador Antonio Almeida Filho-MDB - "Solicita 
providências ao Poder Executivo Municipal, que realize reparos e encascalhamento no 
seguimento da Rua Dom Pedro II, Bairro Mercedes". Deferido de Plano. 18312022 de autoria do 
Vereador Antonio Almeida Filho-MDB - "Solicita providências ao Poder Executivo Municipal, que 
efetue reparos, encascalhamento e abertura de valetas para escoamento de água pluviais, com 
urgência, no Beco Lateral do Motel 'Sex Sab". Deferido de Plano. 18412022 de autoria do 
Vereador Mariano Teixeira-PP - "Solicita ao Senhor Prefeito Municipal, conserto, patrolamento e 
encascalhamento da Rua dom Pedro II, Bairro Mercedes". Retirado pelo autor por já ter 
tramitado matéria similar do Vereador Antonio Almeida Filho. 18512022 de autoria do 
Vereador Antonio Almeida Filho-MDB - "Solicita providências ao Poder Executivo Municipal, que 
realize reparos e encascalhamento no seguimento da Rua Patrício Pazinato-Bairro Pazinato". 
Deferido de Plano. 18612022 de autoria do Vereador Antonio Almeida Filho-MDB - "Solicita 
providências ao Poder Executivo Municipal, que efetue reparos, melhorias no bueiro em frente ao 
n° 152, na Rua Edemir Seixas-Bairro Negrinho do Pastoreio". Deferido de Plano. 18712022 de 
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autoria do Vereador Antonio Almeida Filho-MDB - "Solicita providências ao Poder Executivo 
Municipal, que retire com urgência um pedaço de metal tubular que ficou exposto, do posto do 
semáforo que foi quebrado por um caminhão e foi substituído, na esquina das Ruas XV de 
Novembro com a Cel. Coriolano Castro". Manifestou-se o Vereador Antonio Almeida Filho, não 
havendo mais manifestações foi Deferido de Plano. 18812022 de autoria do Vereador Antonio 
Almeida Filho-MDB - "Solicita providências ao poder Executivo Municipal, para que efetue a 
instalação de semáforo na esquina da Rua Ulhoa Cintra com a Barão de Caçapava, devido ao 
elevado índice de acidentes e atropelamentos no referido cruzamento, aliado ao grande fluxo de 
condutores e pedestres". Deferido de Plano. 18912022 de autoria do Vereador Antonio Almeida 
Filho-MDB - "Solicita providências do Poder Executivo Municipal para efetuar a troca de 
lâmpadas queimadas na Rua Clarimundo Walmarath, próximo ao número 275". Deferido de 
Plano. Pedidos de informação: 1712022 de autoria do Vereador Antonio Almeida Filho-MDB - 
"Solicita informações ao Poder Executivo Municipal referente ao transporte de pacientes para 
procedimentos e consultas em outros municípios". Deferido de Plano. 1812022 de autoria do 
Vereador Antonio Almeida Filho-MDB - "Solicita informações ao Poder Executivo Municipal 
quanto ao número de médicos e dentistas, e a escala de horas semanais de atendimento dos 
mesmos no ESF da Promorar". Deferido de Plano. 1912022 de autoria do Vereadór Luis 
Fernando Torres-PT - "Solicita informações do Poder Executivo Municipal, sobre quem era o 
Motorista da patrola XCMG que estava no Bairro Floresta, Rua Tiradentes na tarde de sexta-feira, 
1110312022". Assumiu a !residência  o Vereador Marco Vivian Primeiro Secretário da Mesa; 
Manifestou-se da Tribuna 'o Vereador Luis Fernando Torres; Retornou à Presidência o Vereador 
Luis Fernando Torres, manifestaram-se ainda os Vereadores: Paulo Pereira e da Presidência 
Luis Fernando Torres. Não havendo mais manifestações foi Deferido de Plano. 2012022 de 
autoria do Vereador Antonio Almeida Filho-MDB - "Solicita informações ao Poder Executivo 
Municipal quanto ao número de Médicos e Dentistas, carga horária e dias semanais que prestam 
atendimento no ESF da Vila Henriques". Deferido de Plano. 02112022 de autoria da Vereadora 
Mirella Fernandes-PDT - "Solicita informações do Poder Executivo Municipal a respeito do 
cadastramento do Fundo Municipal do Idoso de Caçapava do Sul". Deferido de Plano. 
Comunicação de Bancada: Assumiu a Presidência o Vereador Marco Vivian Primeiro Secretário 
da Mesa; Manifestou-se da Tribuna o Vereador Luis Fernando Torres; Retornou à Presidência o 
Vereador Luis Fernando Torres, manifestou-se ainda neste espaço o Vereador Marco Vivian. 
Comunicação de Vereador: Manifestaram-se os Vereadores: Antonio Almeida Filho, Silvio 
Tondo e da Presidência Luis Fernando Torres. Não havendo mais nada a ser tratado, o 
Presidente Luis Fernando Torres convocou a todos os Vereadores para a próxima sessão 
ordinária, às 14 (Quatorze) horas, do dia 22 (Vinte e dois) de março de 2022 (Dois mil e vinte e 
dois), terça-feira, no Plenário,dçsta Casa, encerrando a presente Sessão. 

SALA DAS SESSÕ%S GÇ$iE L J00 MANOEL DE LIMA SILVA, EM 15 (QUINZE) DE 
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