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PODER LEGISLATIVO 
Ct1MARA JflJNICPALCbV1ARA MUNICIPAL DE VEREADORES 

I  CAÇAPAVA DO SUL- Rçpava do Sul - RS - Capital Farroupilha 

APRo%ADOEM_.4L  IA— 	 ATA N°011/2022 

Da 18a  Legislatura, 2 1  Sessão Legislativa, 7 1  Sessão 
Ordinária, Presidência do Vereador Luis Fernando 
Torres e Marco Vivian, Secrõtário. 

Às quatorze horas e três minutos do dia cinco de abril de dois mil e 1pté e dois, terça-feira, 
reuniram-se os edis que compõem este egrégio Parlamento Caçapavano ein Sessão Ordinária. O 
Presidente após verificar que havia número legal, com as ausências momentâneas dos 
Vereadores: Antônio Carlos Casanova e Paulo Pereira, deu por aberto os trabalhos da Sessão e 
colocou em discussão e votação a ata n°: 010/2022, sendo aprovada por únanimidade. 
Correspondências de Plenário: Oficio n000712022-Ordem dos Advogados do Brasil/Subseção 
de Caçapava do Sul, assinado pelo Presidente da OAB1RS 68.417, Antonio Dias de Almeida 
Filho, solicitando o uso da tribuna livre da Câmara de Vereadores, na Sessão Plenária Ordinária 
do dia 05 de abril de 20222, com o objetivo de esclarecer à comunidade de Cçapava do Sul sobre 
a falta de Magistrados em nossa Comarca, bem como as ações da instituição signatária na busca 
da resolução dessa importante demanda dos Advogados e Cidadão Jurisdicionados de Caçapava 
do Sul e Santa da Boa Vista. Oficio n014712022 do Gabinete do Prefeito, encaminhando projeto 
de lei que "Autoriza abertura de crédito adicional suplementar no valor de R$1.000,00 e dá outras 
providências", a fim de ser submetido à apreciação dessa egrégia Casa Legislativa (P.L. 
n°475812022). Oficio n°148/2022 do Gabinete do Prefeito, encaminhando projeto de lei que 
"Autoria abertura de crédito adicional suplementar no valor de R$10.000,00 e dá outras 
providências", a fim de ser submetido à apreciação dessa egrégia Casa Legislativa 
(P.L.n°476012022). Oficio n°156/2022 do Gabinete do Prefeito, encaminhando projeto de lei 
que "Autoriza abertura de crédito adicional suplementar no valor de R$5.497,00 e dá outras 
providências", a fim de ser submetido à apreciação essa egrégia Casa Legislativa 
(P.L.n°475912022). Oficio n0160/2022 do Gabinete do prefeito, encaminhando projeto de lei 
que "Autoriza abertura de crédito adicional suplementar no valor de R$15.596,00 e dá outras 
providências", a fim de ser submetido á apreciação dessa egrégia Casa Legislativa 
(P.L.n°476112022). Projeto de Lei Legislativo n°4757/2022 de autoria do Vereador Antonio 
Almeida Filho-MDB - "Dispõe sobre a obrigatoriedade de afixar em lugar visível e de fácil acesso 
ao público, a escala de todos os funcionários de serviço e respectiva jornada de trabalho, incluindo 
Técnicos, Enfermeiros, Dentistas, Médicos Plantonistas e suas especialidades, além do 
Responsável pelo Plantão, em todas as Unidades de Saúde do Município (ESFs, PA, etc)". 
Encaminhado às Comissões. Projeto de Lei Executivo n 0475812022 - 'Autoriza abertura de 
crédito adicional suplementar no valor de R$1.000,00 e dá outras providências". Encaminhado às 
Comissões. Projeto de Lei Executivo n04759/2022 - "Autoriza abertura de crédito adicional 
suplementar no valor de R$5.497,00 e dá outras providências". Encaminhado às Comissões. 
Projeto de Lei Executivo n 04760/2022 - "Autoriza abertura de crédito adicional suplementar no 
valor de R$10.000,00 e dá outras providências". Encaminhado às Comissões. Projeto de Lei 
Executivo n0476112022 - "Autoriza abertura de crédito adicional suplementar no valor de 
R$15.596,00 e dá outras providências". Encaminhado às Comissões. Neste momento chegaram 
a Sessão os Vereadores: Antônio Carlos Casanova e Paulo Pereira. Tribuna Popular: Manifestou-
se o Presidente da OAB/RS 68.417, Antonio Dias de Almeida Filho sobre a falta de Magistrados em 
nossa Comarca, bem como as ações da instituição signatária na busca da resolução dessa 
importante demanda dos Advogados e Cidadão Jurisdicionados de Caçapava do Sul e Santana da 
Boa Vista, com o intuito de juntar forças com o Poder Legislativo e o Poder Executivo para que 
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juntos em comitiva vão a Porto Alegre para solicitarem a designação de Magistrado titular pará o 
nosso município bem como a alteração de entrância è criação da terceira vara na comarca local. 
Manifestaram-se fazendo ponderações e questionamentos os Vereadores: Antônio Carlos 
Casanova, Jussarete Vargas, Maria no, Teixeira e Luis Fernando Torres da Presidência. Grande 
Expediente: Manifestaram-se  os Vereadores: Patricia Castro, Luis Fernando Torres da 
Presidência, Silvio. Tondo, Zilmar Araújo; em aparte: Patricia Castro e Silvio Tondo, Antonio 
Almeida Filho; Neste momento assume a, Presidência a Vereadora Patricia Castro, Luis Fernando 
Torres da Tribuna; Retorna à Presidência o Vereador Luis Fernando Torres; Mirella Ferriandes, 
Mariano Teixeira, Antônio Carlos Casanova, Mariano Teixeira em aparte, Luis Fernando Torres da 
Presidência, Jussarete Vargas, Luis Fernando Torres da Presidência, Marco Vivian, Paulo Pereira 
e da Presidência Luis Fernando Torres. Ordem do dia: Origem do Poder Executivo: Projeto de 
Lei 'Executivo n0473912022 - "Altera a nomenclatura de Médico Veterinário Integrante da 
Estrutura Funcional do Poder Executivo, qué pasta a denominar-se Médico Veterinário Auditor, 
majora sua carga horária, acresce atribuições e dá outras providências". Foi feita a leitura do 
parecer da Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final e do parecer da Comissão de 
Infraestrutura, Desenvolvimento e Bem-Estar Social, ambos favoráveis ao projeto de lei. 
Colocado em discussão e votação o Projeto de Lei Executivo n 04739/2022 foi aprovado por 
unanimidade. Projeto de Lei Executivo n 04749/2022 - "Autoriza abertura de crédito adicional 
especial no valor de R$3.400,00 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°4749/2022 foi aprovado por unanimidade. Projeto de Lei 
Executivo n 0475012022 - "Autoriza abertura de crédito adicional suplementar no valor de 
R$12.000,00 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 n0475012022 foi aprovado por unanimidade. Projeto de Lei Executivo n °4751/2022 - 
"Autoriza abertura de crédito adicional suplementar no valor de R$29.000,00 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 04751/2022 foi 
aprovado por unanimidade. Projeto de Lei Executivo n 04752/2022 - "Autoriza abertura de 
crédito adicional suplementar no valor de R$15.989,00 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 04752/2022 foi aprovado por 
unanimidade. Projeto de Lei Executivo n 04753/2022 - "Autoriza abertura de crédito adicional 
suplementar no valor de R$10.000,00 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°4753/2022 foi aprovado por unanimidade. Projeto de Lei 
Executivo n 0475612022 - "Altera a Lei 3672 de 29 de dezembro de 2015, para acrescer no 
Quadro Geral de Servidores, anexo III, vagas para os cargos de Assistente em Saúde e 
Técnico em Enfermagem". Foi feita a leitura do parecer da Comissão de Legislação, Justiça e 
Redação Final e do parecer da Comissão de lflfraestrutura, Desenvolvimento e Bem-Estar Social, 
ambos favoráveis ao projeto 'de lei. Colocado em discussão e votação o Projeto de Lei Executivo 
n°475612022 foi aprovado por unanimidade. Origem do Poder Legislativo: Projeto de Lei 
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Legislativo n°473212022 de autoria do Vereador Antonio Almeida Filho-MDB - "Denomina-
se José Galeno Teixeira a Rua aberta na Lateral do novo Fórum da Comarca de Caçapava do 
Sul/RS". 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 Legislativo n 0473212022 foi 
aprovado por unanimidade. Projeto de Decreto Legislativo n 011412022 de autoria da 
Vereadora Jussarete Vargas-PDT - "Concede a distinção Comenda Charrua ao Senhor 
Flávio Manoel Alves Monteiro e dá outras providências". Foi feita a leitura do parecer da 
Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final e do parecer da Comissão de Infraestrutura, 
Desenvolvimento e Bem-Estar Social, ambos favoráveis ao projeto de lei. Colocado em 
discussão e votação o Projeto de Decreto Legislativo n 011412022 foi aprovado por unanimidade. 
Indicações: 14312022 de autoria do Vereador Marco Vivian-MDB - "Indica ao Poder Executivo a 
troca do objeto na Emenda Impositiva n 0 08312022 ficando: Reforma e manutenção do prédio da 
cozinha da Sede Campestre Tady Ilha Machado, local este que sediará festividades da Semana 
Farroupilha 2022 e demais tradicionais eventos do Município e do Estado". Deferida de Plano. 
14412022 de autoria do Vereador Silvio Tondo-PP - "Indica ao Poder Executivo Municipal que a 
Emenda Impositiva n 0 19 ao CTG Pampa e Querência seja modificada para: contribuição de gastos 
geral da instituição". Deferida de Plano. 14512022 de autoria da Vereadora Mirella Biacchi-PDT - 
"Indica ao Poder Executivo Municipal que seja alterada a Emenda n°5712022, no que trata do 
Beneficiário do Recurso, a fim de que o mesmo não se enquadra nas normas para o recebimento 
do recurso, assim sendo fica como novo beneficiário do recurso de R$3.000,00 a Secretaria e 
Saúde, vigilância em Saúde-Departamento de Bem-Estar Animal, com a finalidade de compra de 
medicamento (Simparic) ou similar para animais domésticos caninos e felinos em situação de rua 
acometidos por Miíase (bicheira) ou sarna e carrapatos que podem causar doenças de zoonoses 
acarretando em problemas de Saúde Pública". Deferida de Plano. 14612022 de autoria do 
Vereador Silvio Tondo-PP - "Indica ao Poder Executivo a contratação de Médico Cardiologista". 
Manifestou-se o Vereador Silvio Tondo, não havendo mais manifestações foi Deferida de 
Plano. 14712022 de autoria do Vereador Antonio Almeida Filho-MDB - "Indica ao Poder Executivo 
Municipal que elabore projeto de lei e efetive a criação de um Centro Municipal de Atendimento ao 
Autista, em nosso Município, em parceria com a Secretaria da Ação Social, Secretaria da 
Educação e Secretaria da Saúde". Manifestou-se o Vereador Silvio Tondo, não havendo mais 
manifestações foi Deferida de Plano. 148/2022 de autoria do Vereador Antonio Almeida Filho-
MDB - "Indica ao Poder Executivo Municipal, a criação de um Viveiro Municipal, de acordo com o 
Art.154 da Lei Orgânica do Município que assim transcreve: Art.154-0 Município criará um Viveiro 
Municipal visando o fornecimento de mudas aos produtores rurais, objetivando a proteção do meio 
ambiente e evitar o desmatamento". Deferida de Plano. 14912022 de autoria do Vereador Antonio 
Almeida Filho-MDB - "Indica ao Poder Executivo Municipal que efetue a revitalização e liberação, 
com todos os protocolos vigentes, dos eventos no Clube da Melhor Idade (Vivência) que se 
encontra na Rua João Farias de Oliveira Lima n°45". Manifestaram-se os Vereadores: Antonio 
Almeida Filho; Neste momento assumiu a Presidência a Vereadora Patricia Castro; e Mariano 
Teixeira, não havendo mais manifestações foi Deferida de Plano. Retornou á Presidência o 
Vereador Luis Fernando Torres. 15012022 de autoria do Vereador Antonio Almeida Filho-MDB - 
"Indica ao Poder Executivo Municipal que encaminhe a essa egrégia Casa Legislativa um projeto 
de lei regulamentando recolhimento de resíduos sólidos recicláveis oriundos de eventos 
promovidos pelo Município de Caçapava do Sul e daqueles que receberem recursos públicos". 
Deferida de Plano. 15112022 de autoria da Vereadora Mirella Biacchi-PDT - "Indica ao Poder 
Executivo Municipal a construção de uma quadra de esportes para prática de futebol e vôlei de 
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areia no local próximo ao Ginásio melão ao lado da quadra de cimento já existente". Deferida de 
Plano. 15212022 de autoria da Vereadora Patrícia Castro-PL - "Indica ao Poder Executivo, que 
seja alterado o texto do objetivo da Emenda Impositiva 03512022, onde consta: "Valor de 5.000,00, 
para os projetos do produtor cultural Ornar Fernandes CNPJ 13621 3004000-118," passe a constar 
"valor de 5.000,00, para editais de fins específico para usar em projetos de Cultura-Popular-
Carnaval". Deferida de Plano. Requerimentos: 3212022 de autoria do Vereador Luis Fernando 
Torres-PT - "Requer o envio de votos de profundo pesar aos familiares do Senhor Marcos 
Machado". Deferido de Plano. 3312022 de autoria do Vereador Silvio Tondo-PP - "Requer o envio 
de votos de profundo pesar aos familiares da Senhora Cleusa Teresinha Rodrigues Dorneles". 
Deferido de Plano. 3412022 de autoria do Vereador Silvio Tondo-PP - "Requer o envio de votos 
de profundo pesar aos familiares do Senhor Silviomar Vicente da Costa". Deferida de Plano. 
35/2022 de autoria do Vereador Antonio Almeida Filho-MDB - "Requer envio de votos de profundo 
pesar aos familiares de João Manoel Fçrnandes Madrid". Deferido de Plano. Pedido de 
Providência: 2251022 de autoria do Vereador Antonio Almeida Filho-MDB - "Solicita providências 
ao Poder Executivo Municipal, para buscar soluções, em conjunto com o Município de São Sepé, 
para a realização da construção de uma nova ponte na localidade do Santa Bárbara, divisa entre 
os dois Municípios, através de requerimento à Defesa Civil e Ministério da Integração visando 
buscar recursos para a referida obra". Deferido de Plano. 22612022 de autoria do Vereador 
Antonio Almeida Filho-MDB - "Solicita providências ao Poder Executivo Municipal que realize 
reparos e encascalhamento na Rua Dom Pedro II próximo ao n 0 107-Bairro Mercedes". Deferido de 
Plano. 22712022 de autoria do Vereador Antonio Almeida Filho-MDB - "Solicita providências ao 
Poder Executivo Municipal que efetue a retirada de resíduos (lixo) na rua Santa Bárbara próximo 
ao n 0740-Bairro Mercedes". Deferido de Piano. 22812022 de autoria do Vereador Antonio Almeida 
Filho-MDB - "Solicita providências ao Poder Executivo Municipal que realize reparos e 
encascalhamento na Avenida Pinheiro Machado próximo ao n 0560-Bairro Mercedes". Deferido de 
Plano. 22912022 de autoria do Vereador Antonio Almeida Filho-MDB - "Solicita providências ao 
Poder Executivo Municipal que realize reparos e encascaIhamento na Rua Santa Bárbara próximo 
ao n°740-Bairro Mercedes". Deferido de Plano. 23012022 de autoria do Vereador Antonio Almeida 
Filho-MDB - "Solicita providências ao Poder Executivo Municipal que realize a limpeza de boca de 
lobo na Rua Lírio Azambuja esquina com a Rua Dom Pedro li-Bairro Mercedes". Deferido de 
Plano. 23112022 de autoria do Vereador Antonio Almeida Filho-MDB - "Solicita providências ao 
Poder Executivo Municipal que realize limpeza nas valetas de escoamento de água, as quais estão 
entulhadas na Rua Afonso Fabricio próximo ao número 681-Bairro Santa Rita". Deferido de Plano. 
23212022 de autoria do Vereador Antonio Almeida Filho-MDB - "Solicita providências ao Poder 
Executivo Municipal que efetue a colocação de coletores de resíduos (lixeiras) na Rua Tomé 
Medeiros esquina com a Rua Dom Pedro li-Bairro Mercedes". Deferido de Piano. 23312022 de 
autoria do Vereador Antonio Almeida Filho-MDB - "Solicita providências ao Poder Executivo 
Municipal que realize reparos na Rua General Neto no trecho entre a Rua Barão de Caçapava e 
Baltazar de Bem-Bairro Centro". Deferido de Plano. 23412022 de autoria do Vereador Antonio 
Almeida Filho-MDB - "Solicita providências ao Poder Executivo Municipal que realize a colocação 
de coletores de resíduos (lixeiras) na Rua Ulhoa Cintra esquina com a Rua Dom Pedro li-Bairro 
Centro". Deferido de Plano. 23512022 de autoria da Vereadora Jussarete Vargas-PDT - "Solicita 
providências do Executivo Municipal que seja feito patrolamento e encascalhamento na Rua do 
Arvoredo-Vila Henriques". Deferido de Plano. 23612022 de autoria da Vereadora Mirelia Biacchi-
PDT - "Solicita ao Senhor Prefeito Municipal através da Secretaria de Obras, e Departamento de 
Trânsito que seja feito a pintura amarela do meio fio em frente a Farmácia Drogaria Cidade, afim de 
identificar com o estacionamento rotativo. Por motivo de ser em frente a estabelecimento 
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farmacêutico". Deferido de Plano. 23712022 de autoria do Vereador Mariano Teixeira-PP - 
"Solicita ao Poder Executivo Municipal, através do departamento de Trânsito, instalação de placas 
de sinalização e pintura do quebra-molas em frente à Escola Estadual Cônego Ortiz". Deferido de 
Plano. Pedidos de Informações: 3412022 de autoria do Vereador Mariano Teixeira-PP - "Solicita 
informações do Poder Executivo, sobre a aplicação do recurso da Emenda Impositiva n 003112021, 
destinada para compra de consultas médicas especializadas, exames e procedimentos: Se foi 
utilizado o recurso de R$53.820,68 na sua totalidade; Quantas consultas médicas, exames e 
procedimentos foram realizados com o referido recurso; Quantos pacientes foram beneficiados". 
Deferido de Plano. 3512022 de autoria dos Vereadores: Patricia Castro-PL e Luis Fernando 
Torres-PT - "Solicitam informações do Poder Executivo, cópia da licitação das linhas de Transporte 
Público, bem como horários e trajeto que a empresa executa no Município; Cópia do contrato da 
nova empresa que faz o transporte público; Se a Prefeitura tem ciência que a empresa que faz o 
transporte público está prestando serviço de forma irregular e quais as medidas estão sendo 
tomadas para legalização dessa linhas de transporte". Deferido de Plano. 3612022 de autoria do 
Vereador Antonio Almeida Filho-MDB - "Solicita informações ao Poder Executivo Municipal 
referente à situação da Rua Barão de Caçapava-Bairro Centro". Manifestaram-se os Vereadores: 
Antonio Almeida Filho e da Presidência Luis Fernando Torres, não havendo mais manifestações 
foi Deferido de Plano. 3712022 de autoria da Vereadora Patricia Castro-PL - "Solicita informação 
do Poder Executivo: Qual é previsão de chamar os classificados do último concurso público para o 
cargo de Agente Administrativo, sendo que para este cargo, existia no edital a previsão para 1 
(uma) vaga". Deferido de Plano. Comunicação de Bancada: Manifestaram-se os Vereadores: 
Silvio Tondo, Paulo Pereira em aparte e Marco Vivian. Comunicação de Vereador: Manifestaram-
se os Vereadores: Silvio Tondo, Paulo Pereira em aparte; Neste momento assume a Presidência a 
Vereadora Patricia Castro; Luis Fernando Torres da Tribuna; Retorna à Presidência o Vereador 
Luis Fernando Torres; e Antonio Almeida Filho. Explicações Pessoais: Manifestou-se o Vereador 
Paulo Pereira. 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 12 (Doze) 
de abril de 2022 (Dois mil e vinte e dois), terça-feira, no Plenário desta Casa, e convidou para uma 
Reunião com representante da UVERGS para tratar sobre o Projeto do REURB, às 9 (Nove) horas 
e 30 (Trinta) minutos do dia 14 (Quatorze) de abril, encerrando a presente Sessão. 

SALA DAS SESÕES GENERAL JOÃO MANOEL DE LIMA E SILVA, EM 05 (CINCO) DE ABRIL 
DE 2022 (DOI 
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