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ATA N°01612022 

Da 181  Legislatura, 2a Sessão Legislativa, 12a Sessão 
Ordinária, Presidência do Vereador Luis Fernando 
Torres e Marco Vivian, Secretário. 

Às quatorze horas e quinze minutos do dia dezessete de maio 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 presença de todos os Vereadores, deu por 
aberto os trabalhos da Sessão e colocou em discussão e votação a ata n 001512022, sendo 
aprovada por unanimidade. Correspondências de Plenário: Decreto Executivo n°4.920 de 29 de 
abril de 2022. Ofício n°23312022 do Gabinete do Prefeito, encaminhando a Lei Orçamentária Anual 
2022-Lei n°430512022, atualizada para que seja arquivada nessa Câmara Municipal de Vereadores-Lei 
n°430512022. Ofício n°23712022 do Gabinete do Prefeito, encaminhando Mensagem Retificativa ao 
projeto de lei n 0476412022 que "Institui gratificação de difícil acesso aos Servidores Públicos 
Municipais, por exercício de cargo em escola rural de difícil acesso ou provimento, exceto 
Motoristas, e dá outras providências", a fim de ser submetido à apreciação dessa egrégia Casa 
Legislativa, com a seguinte alteração: Fica alterado o artigo 6 0  do projeto supramencionado, retificando-
se para melhor adequá-lo, o qual passa a ter a seguinte redação: Onde consta: Art. 6 0-Esta Lei entra 
em vigor na data de sua publicação (retroagindo seus efeitos a partir de 1 0  de março de 2022), Leia-se: 
Art.60-Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. Esta Mensagem Retificativa foi anexada ao 
referido projeto de lei. Ofício n 0225/2022 do Gabinete do Prefeito, encaminhando projeto de lei que 
"Autoriza abertura de crédito adicional especial no valor de R$201 .727,41 e dá outras providências", a 
fim de ser submetido à apreciação dessa egrégia Casa Legislativa (P.L.n°477612022). Ofício 
n°22612022 do Gabinete do Prefeito, encaminhando projeto de lei que "Autoriza abertura de crédito 
adicional suplementar no valor de R$46.000,00 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°477812022). Ofício n 0228/2022 do Gabinete do Prefeito, encaminhando projeto de lei que 
"Autoriza abertura de crédito adicional suplementar no valor de R$176.334,80 e dá outras 
providências", a fim de ser submetido á apreciação dessa egrégia Casa Legislativa, em regime de 
urgência Art.49 da Lei Orgânica Municipal (P.L.n°477712022). Oficio n°232/2022 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°477912022). Ofício n°25112022 do Gabinete do Prefeito, encaminhando projeto de 
lei que "Autoriza o Poder Executivo a firmar convênio e conceder subsídio financeiro à Associação de 
Catadores de Materiais Recicláveis-Recicla Pampa e dá outras providências", a fim de ser submetido à 
apreciação dessa egrégia Casa Legislativa (P.L.n°478012022). Ofício n°252/2022 do Gabinete do 
Prefeito, encaminhando projeto de lei que "Autoriza o Poder Executivo a doar imóveis de propriedade 
do Município de Caçapava do Sul/RS para fins de interesse social, e dá outras providências", a fim de 
ser submetido à apreciação dessa egrégia Casa Legislativa (P.L.n°478112022). Ofício n°27712022 do 
Gabinete do Prefeito, encaminhando Mensagem Retificativa n 02 ao PL476412022, a fim de ser 
submetido à apreciação dessa egrégia casa legislativa, com a seguinte alteração: Fica alterado o artigo 
30 , em seus parágrafos 1° e 2° do projeto de Lei supramencionado, retificando-se para melhor adequá-
lo". Esta Mensagem Retificativa foi anexada ao referido projeto de lei. Oficio n°012/2022 do 
Gabinete do Vereador Luis Fernando Torres, solicitando a retirada de tramitação do Projeto de Lei 
Legislativo n 0477012022 de sua autoria. Ofício n°27812022 do Gabinete do Prefeito, encaminhado 
projeto de lei que "Dispõe sobre isenção da taxa de licenciamento ambiental para as Associações de 
Catadores de Materiais Recicláveis ou Cooperativas de Catadores de Materiais Recicláveis Sediadas e 
Atuantes no Município de Caçapava do Sul/RS e dá outras providências", a fim de ser submetido à 
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apreciação dessa egrégia Casa Legislativa (P.L.n°478312022). Ofício n 0279/2022 do Gabinete do 
Prefeito, solicitando a retirada do Projeto de Lei Executivo n°4698L2021  que "Dispõe sobre normas e 
procedimentos para regularização de imóveis urbanos informais no Município de Caçapava do Sul-
protocolado nesta Casa Legislativa. Projeto de Lei Executivo n 04776/2022 - "Autoriza abertura de 
crédito adicional especial no valor de R$201.727,41 e dá outras providências". Encaminhado às 
Comissões. Projeto de Lei Executivo n°4777/2022 - "Autoriza abertura de crédito adicional 
suplementar no valor de R$176.334,80 e dá outras providências". Encaminhado às Comissões. 
Projeto de Lei Executivo n°4778/2022 - "Autoriza abertura de crédito adicional suplementar no valor 
de R$46.000,00 e dá outras providências". Encaminhado às Comissões. Projeto de Lei Executivo 
n°4779/2022 - "Autoriza abertura de crédito adicional suplementar no valor de R$1.000,00 e dá outras 
providências". Encaminhado às Comissões. Projeto de Lei Executivo n 04780/2022 - "Autoriza o 
Poder Executivo a firmar convênio e conceder subsídio financeiro á Associação de Catadores de 
Materiais Recicláveis-Recicla Pampa e dá outras providências". Encaminhado às Comissões. Projeto 
de Lei Executivo n°4781/2022 - "Autoriza o Poder Executivo a doar imóveis de propriedade do 
Município de Caçapava do Sul para fins de interesse social, e dá outras providências". Encaminhado 
às Comissões. Projeto de Lei Executivo n°478312022 - "Dispõe sobre isenção da taxa de 
licenciamento ambiental para as Associações de Catadores de Materiais Recicláveis ou Cooperativas 
de Catadores de Materiais Recicláveis Sediadas e Atuantes no Município de Caçapava do Sul/RS e dá 
outras providências". Encaminhado às Comissões. Projeto de Lei Legislativo n°478212022 de 
autoria do Vereador Silvio Tondo-PP - "Considerar de Utilidade Pública Municipal o Rotary Club de 
Caçapava do Sul Maria Augusta". Encaminhado às Comissões. Projeto de Resolução n°05812022 
de autoria dos Vereadores: Antônio Carlos Casanova-PDT, Paulo Pereira-PDT, Mirella Biacchi-PDT, 
Antonio Almeida Filho-MDB e Jussarete Vargas-PDT - "Dispõe sobre a obrigatoriedade de realização 
de exame toxicológico aos cargos comissionados da Câmara de Vereadores de Caçapava do Sul". 
Encaminhado às Comissões. Emenda Modificativa n 001/2022 de autoria do Vereador Antonio 
Almeida Filho-MDB ao projeto de Lei Legislativo n°4772/2022 - "Modifica o Art. 1° do Projeto de Lei 
n 0477212022, passando a valer-se da seguinte redação: Art. 1° - Denomina-se 'Parque da Fonte do 
Mato-Ruth Velho Dias' o Parque hoje conhecido como 'Parque da Fonte do Mato"; Art. 2 0  - Os demais 
artigos do Projeto de Lei 4772/2022 permanecem inalterados". Esta Emenda Modificativa foi anexada 
ao referido projeto de lei e encaminhada às Comissões. Sanções: Leis nos: 4305, de 01 de 
Fevereiro de 2022, 4335, 4336, 4337, 4338, 4339, e 4340, de 25 de abril de 2022, aprovadas pelo 
Poder Legislativo Municipal, sancionadas e promulgadas pelo Prefeito Municipal. Grande Expediente: 
Manifestaram-se os Vereadores: Patricia Castro, Luis Fernando Torres da Presidência, Silvio Tondo; 
Assume a Presidência a Vereadora Patricia Castro; Luis Fernando Torres da Tribuna; Retorna à 
Presidência o Vereador Luis Fernando Torres, Marco Vivian, Luis Fernando Torres da Presidência, 
Antonio Almeida Filho, Zilmar Araújo, Paulo Pereira eda Presidência Luis Fernando Torres. Origem do 
Poder Executivo: O Projeto de Lei Executivo n°4698/2021 que "Dispõe sobre normas e 
procedimentos para regularização de imóveis urbanos informais no Município de Caçapava do Sul/RS" 
foi retirado conforme o Ofício n°27912022 do Gabinete do Prefeito. Projeto de Lei Executivo 
n0476412022 - "Institui gratificação de difícil acesso aos Servidores Públicos Municipais, por exercício 
de cargo em escola rural de difícil acesso ou provimento, exceto Motoristas, e dá outras providências". 
Ofício n°237/2022 do Gabinete do Prefeito, encaminhando Mensagem Retificativa ao projeto de 
lei n°4764/2022 que "Institui gratificação de difícil acesso aos Servidores Públicos Municipais, 
por exercício de cargo em escola rural de difícil acesso ou provimento, exceto Motoristas, e dá 
outras providências", a fim de ser submetido à apreciação dessa egrégia Casa Legislativa, com a 
seguinte alteração: Fica alterado o artigo 6 0  do projeto supramencionado, retificando-se para melhor 
adequá-lo, o qual passa a ter a seguinte redação: Onde consta: Art. 6 0-Esta Lei entra em vigor na data 
de sua publicação (retroagindo seus efeitos a partir de 1 0  de março de 2022), Leia-se: Art.6 1-Esta Lei 
entra em vigor na data de sua publicação. Oficio n°277/2022 do Gabinete do Prefeito, 
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encaminhando Mensagem Retificativa n°2 ao PL476412022, a fim de ser submetido à apreciação 
dessa egrégia Casa Legislativa, com a seguinte alteração: Fica alterado o artigo 3°, em seus parágrafos 
l o e 2 0  do projeto de Lei supramencionado, retificando-se para melhor adequá-lo". 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 o projeto manifestaram-se os Vereadores: Silvio Tondo, Marco Vivian em aparte; Neste 
momento assume a Presidência a Vereadora Patricia Castro; Luis Fernando Torres. Colocado em 
votação o Projeto de Lei Executivo n°476412022 foi aprovado por unanimidade com o texto das 
Mensagens Retificativas. Neste momento retornou à Presidência o Vereador Luis Fernando Torres. 
Projeto de Lei Executivo n 04766/2022 - "Autoriza abertura de crédito adicional especial no valor de 
R$1 77.104,00 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°476612022 foi aprovado por unanimidade. Projeto de Lei Executivo n°4769/2022 - "Autoriza 
abertura de crédito adicional suplementar no valor de R$154.091 ,69 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 0476912022 foi aprovado por 
unanimidade. Origem do Poder Legislativo: O Projeto de Lei Legislativo n 0477012022 de autoria 
do Vereador Luis Fernando Torres-PT - "Institui a Semana Municipal da Mulher no Município de 
Caçapava do Sul". Foi retirado pelo autor conforme oficio n°01212022. Projeto de Lei Legislativo 
n°477112022 de autoria da Vereadora Jussarete Vargas-PDT - "Altera o anexo da Lei 4321 de 30 de 
março de 2022 para Incluir a Semana Municipal da Bíblia no Calendário de Eventos do Município". 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°4771/2022 foi aprovado 
por unanimidade. Indicações: 17412022 de autoria do Vereador Antonio Almeida Filho-MDB - "Indica 
ao Poder Executivo Municipal, que realize um estudo da viabilidade e levantamento dos custos de 
pavimentação/calçamento da Rua Tiradentes, do Cemitério Municipal (Barão de Caçapava) até a 
Benjamin Constant". Deferida de Plano. 17512022 de autoria do Vereador Mariano Teixeira-PP - 
"Indica ao Poder Executivo Municipal, que seja alterado o beneficiário da Emenda Impositiva n 0 1112022, 
destinada ao PTG Ronda das Sesmarias, assim sendo, ficando como novo beneficiário do recurso de 
R$5.000,00 a Invernada Artística Juvenil do CTG Sentinela dos Cerros". Deferida de Plano. 17612022 
de autoria da Vereadora Mireila Biacchi-PDT - "Indica ao Poder Executivo Municipal, que seja criado 
depósito em ambiente fechado para armazenagem de pneus até que os mesmos sejam recolhidos para 
reciclagem". Deferida de Plano. 17712022 de autoria do Vereador Antonio Almeida Filho-MDB - "Indica 
ao Poder Executivo Municipal, a criação de forma regular, do Campeonato Municipal de Patinação 
Artística, credenciado à Federação Gaúcha de Patinagem, em parceria com a mesma, a fim de 
fomentar a patinação artística em nosso Município". Manifestaram-se os Vereadores: Patricia Castro 
e Antonio Almeida Filho. Não havendo mais manifestações foi Deferida de Plano. 17812022 de 
autoria do Vereador Antonio Almeida Filho-MDB - "Indica ao Poder Executivo Municipal, a contratação 
de mais médicos para um atendimento satisfatório em todas unidades de saúde do município". 
Deferida de Plano. 17912022 de autoria do Vereador Antonio Almeida Filho-MDB - "Indica ao Poder 
Executivo Municipal, o estudo da viabilidade de contratação de Dentista com consultório móvel, com 
todos equipamentos necessários aos procedimentos, para atender nas unidades de saúde da cidade e 
do interior, que não possuem Dentistas, bem como atender a domicílio pessoas que não possuem 
condições de se locomover, seja na cidade, seja no interior, visto que existem, em nosso Município, 
profissionais que possuem esse tipo de equipamento, o que geraria atendimento mais eficaz e 
economia aos cofres públicos". Manifestaram-se os Vereadores: Silvio Tondo, Paulo Pereira, Patricia 
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Castro e em aparte Silvio Tondo. Não havendo mais manifestações foi Deferida de Plano. 18012022 
de autoria do Vereador Silvio Tondo-PP - "Indica ao Poder Executivo, que seja colocado um redutor de 
velocidade na Rua Doralina dos Santos, próximo ao n°296". Deferida de Plano. Neste momento 
ausentaram-se do Plenário os Vereadores: Zilmar Araújo e Jussarete Vargas. 181/2022 de autoria 
do Vereador Antonio Almeida Filho-MDB e Mirella Biacchi-PDT - "Indicam ao Poder Executivo 
Municipal, a criação do Conselho Municipal de Proteção, Defesa e Bem-Estar dos Animais". Assumiu a 
Presidência a Vereadora Patricia Castro. Manifestaram-se os Vereadores: Luis Fernando Torres, 
Patricia Castro da Presidência em aparte; Retorna â Presidência o Vereador Luis Fernando Torres; 
Antonio Almeida Filho, Mirella Fernandes, Paulo Pereira, Luis Fernando Torres da Presidência, Silvio 
Tondo, Paulo Pereira em aparte, Marco Vivian, Mirella Fernandes em aparte, Luis Fernando Torres da 
Presidência e Antônio Carlos Casanova. Não havendo mais manifestações foi Deferida de Plano. 
18212022 de autoria dos Vereadores: Antonio Almeida Filho-MDB e Mirella Biacchi-PDT - "Indicam ao 
Poder Executivo Municipal, a criação do Banco de Ração para animais em situação de abandono ou de 
pessoas carentes". Deferida de Plano. 18312022 de autoria do Vereador Luis Fernando Torres-PT - 
"Indica ao Poder Executivo Municipal, a contratação de uma Fonoaudióloga para a Escola Eliana Bassi 
de Meio". Deferida de Plano. 18412022 de autoria da Vereadora Jussarete Vargas-PDT - "Indica ao 
Poder Executivo Municipal, que sejam alterados valores e objetivos da Indicação n 0 13712022 destinada 
à Secretaria da Saúde de Caçapava do Sul, sendo assim distribuída da seguinte maneira: R$50.000,00 
para Ressonância Magnética e R$50.000,00 para Exames diversos". Deferida de Plano. 18512022 de 
autoria do Vereador Antonio Almeida Filho-MDB - "Indica ao Poder Executivo Municipal, a inscrição e 
adesão junto a Secretaria da Saúde do Governo do Estado, nas novas vagas ofertadas no Programa 
PIM (Primeira Infância Melhor)". Deferida de Piano. 18612022 de autoria do Vereador Antonio Almeida 
Filho-MDB - "Indica ao Poder Executivo Municipal, que inove e invista na instalação de ECOPONTES e 
Passarelas nas estradas do interior, substituindo as já danificadas ou destruídas, por este novo modelo, 
bem como as que possuem risco de dano ou desabamento, de forma gradativa". Deferida de Plano. 
18712022 de autoria do Vereador Antonio Almeida Filho-MDB - "Indica ao Poder Executivo Municipal, 
em atenção ao Ofício n 028012022 GAPRE, sobre recursos remanescentes da emenda impositiva n 0076 
que totalizava R$9.000,00 para compra de uniformes para as Escolinhas de Vôlei e Futsal do 
Município, onde foram aplicados R$6.450,00, sejam remanejados e aplicados na compra de material 
esportivo para as Escolinhas de Vôlei e Futsal". Deferida de Plano. 18812022 de autoria dos 
Vereadores: Antonio Almeida Filho-MDB e Mirella Biacchi-PDT - "Indicam ao Poder Executivo 
Municipal, que elabore um estudo de viabilidade e estimativa de custos de um projeto de drenagem da 
Rua Jacinto de Sá e Silva". Deferida de Plano. 18912022 de autoria da Vereadora Patricia Castro-PL - 
"Indica ao Poder Executivo que seja alterado o texto do objetivo da Emenda Impositiva 03912022, onde 
consta: "Objetivando a compra de materiais permanentes odontológicos", passe a constar: "Objetivando 
a compra de materiais permanentes e de consumo odontológicos, acrescendo assim, na natureza da 
despesa o código: 339030". Deferida de Plano. 19012022 de autoria do Vereador Luis Fernando 
Torres-PT - "Indica ao Poder Executivo Municipal, que seja disponibilizadas mais fichas de consultas 
no ESF da Coxilha de São José". Deferida de Plano. Requerimentos: 4612022 de autoria do Vereador 
Silvio Tondo-PP - "Requer o envio de votos de profundo pesar aos familiares da Senhora Rosa Maria 
Teixeira de Oliveira". Deferido de Plano. 4712022 de autoria do Vereador Mariano Teixeira-PP - 
"Requer envio de moção de Repúdio ao Projeto de Lei apresentado pelo Deputado Rodrigo Maroni 
(PSDB), que propõe sobre o fim dos rodeios no Estado do Rio Grande do Sul". Deferido de Plano. 
4812022 de autoria do Vereador Antonio Almeida Filho-MDB - "Requer envio de votos de profundo 
pesar aos familiares e amigos de Aparício Celso Jaime de Assunção". Deferido de Plano. 4912022 de 
autoria da Vereadora Jussarete Vargas-PDT - "Requer envio de votos de profundo pesar aos familiares 
de José Pedro dos Santos Marques". Deferido de Plano. 5012022 de autoria do Vereador Antonio 
Almeida Filho-MDB - "Requer envio de votos de profundo pesar aos familiares de Enio Marques de 
Lima". Deferido de Plano. 5112022 de autoria da Vereadora Jussarete Vargas-PDT - "Requer envio de 
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votos de profundo pesar aos familiares de Santo Renato Rosa de Souza". Deferido de Plano. 5212022 
de autoria do Vereador Mariano Teixeira-PP - "Requer envio de voto de profundo pesar aos familiares 
da Senhora Lucimar Paixão Lopes". Deferido de Plano. 5312022 de autoria do Vereador Antonio 
Almeida Filho-MDB - "Requer envio de votos de profundo pesar aos familiares de João Alirio 
Rodrigues". Deferido de Plano. 5412022 de autoria do Vereador Antonio Almeida Filho-MDB - "Requer 
envio de votos de profundo pesar aos familiares de Volnei Rodrigues de Freitas". Deferido de Plano. 
Pedidos de Providências: 33612022 de autoria do Vereador Antonio Almeida Filho-MDB - "Solicita 
providências ao Poder Executivo Municipal, que efetue reparos com urgência na Ponte do Passo da 
Chácara, divisa com Santana da Boa Vista, extremamente danificada devido as fortes chuvas". 
Deferido de Plano. 33712022 de autoria do Vereador Antonio Almeida Filho-MDB - 'Solicita 
providências ao Poder Executivo Municipal, que efetue a substituição de lâmpada queimadas 
(Iluminação Pública), Rua Dr. Carlos Alberto-Bairro São Gerônimo". Deferido de Plano. 33812022 de 
autoria do Vereador Antonio Almeida Filho-MDB - "Solicita providências ao Poder Executivo Municipal, 
que efetue a substituição de lâmpadas queimadas (Iluminação Pública), próximo ao número 106, na 
Rua Tiradentes-Bairro São Gerônimo". Deferido de Plano. 33912022 de autoria do Vereador Antonio 
Almeida Filho-MDB - "Solicita providências ao Poder Executivo Municipal, que efetue reparos, 
patrolamento e encascalhamento na Estrada da Varzinha, no trecho antes da ponte que faz divisa com 
Santana da Boa Vista, pois está extremamente danificado, dificultando muito a trafegabilidade". 
Prejudicado devido ter tramitado matéria do Vereador Mariano Teixeira. 34012022 de autoria do 
Vereador Antonio Almeida Filho-MDB - "Solicita providências ao Poder Executivo Municipal, que efetue 
colocação de tubulação na Rua Potiguara Moreira Leão, próximo ao n 0580-Bairro Promorar". Deferido 
de Plano. 34112022 de autoria do Vereador Antonio Almeida Filho-MDB - "Solicita providências ao 
Poder Executivo Municipal, que efetue os devidos reparos na Rua Dom Pedro II entre a Rua Riachuelo 
e Lúcio Jaime". Deferido de Plano. 34212022 de autoria do Vereador Antonio Almeida Filho-MDB - 
"Solicita providências ao Poder Executivo Municipal, que efetue reparos, patrolamento e 
encascalhamento na Rua Potiguara Moreira Leão-Promorar". Deferido de Plano. 34312022 de autoria 
do Vereador Antonio Almeida Filho-MDB - "Solicita providências ao Poder Executivo Municipal, que 
efetue reparos, patrolamento e encascalhamento na Rua Barão do Rio Branco entre a Barão de 
Caçapava e Baltazar de Bem-Bairro Centro". Deferido de Plano. 34412022 de autoria do Vereador Luis 
Fernando Torres-PT - "Solicita providências do Poder Executivo Municipal, que seja feito a 
recuperação da Rua ldio Perceval-Bairro São Domingos". Deferido de Plano. 34512022 de autoria do 
Vereador Luis Fernando Torres-PT - "Solicita providências do Poder Executivo Municipal, que efetue a 
colocação de um coletor de resíduos (lixeira) na BR290 na entrada para o Rincão Bonito, Rincão da 
Palmeira e Seivalzinho". Deferido de Plano. Em questão de ordem manifestou-se o Vereador 
Mariano Teixeira solicitando que fosse declarado prejudicado o Pedido de Providências 
n0339/2022 de autoria do Vereador Antonio Almeida Filho, justificando que já havia solicitado o 
patrolamento e o encascalhamento de toda a extensão da Estrada da Varzinha. O Coordenador 
de Plenário registrou que como tratava-se de apenas um determinado ponto, o setor estava 
protocolando estes pedidos, o Vereador manteve mesmo assim o pedido, sendo então 
declarado Prejudicado o Pedido de Providência n 0339/2022 pelo Presidente da Casa. 34612022 de 
autoria do Vereador Luis Fernando Torres-PT - "Solicita providências do Poder Executivo Municipal, 
que efetue a colocação de um coletor de resíduos (lixeiras) na Esquina do Segredo". Deferido de 
Plano. 34712022 de autoria do Vereador Luis Fernando Torres-PT - "Solicita providências do Poder 
Executivo Municipal, que seja feito patrolamento e encascalhamento na Estrada do Rincão das 
Guajuviras". Deferido de Plano. 34812022 de autoria do Vereador Silvio Tondo-PP - "Solicita 
providência do Poder Executivo Municipal, que seja feito a reforma da Ponte da localidade do Salsinho". 
Manifestaram-se os Vereadores: Silvio Tondo e em aparte Paulo Pereira. Não havendo mais 
manifestações foi Deferido de Plano. 34912022 de autoria do Vereador Antonio Almeida Filho-MDB - 
"Solicita providências ao Poder Executivo Municipal, que reconsidere sua posição de retirar o transporte 
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escolar dos alunos da cidade que estudam na Escola Dagoberto Barcellos-Caieiras, retomando o 
serviço desse importante transporte". Deferido de Plano. 35012022 de autoria do Vereador Antonio 
Almeida Filho-MDB - "Solicita providências ao Poder Executivo Municipal, que efetue os devidos 
reparos em um buraco e a recolocação das pedras de pavimentação (paralelepípedos) na Rua São 
José, próximo ao n 055-Bairro Centro". Deferido de Plano. 35112022 de autoria do Vereador Antonio 
Almeida Filho-MDB - "Solicita providências ao Poder Executivo Municipal, que efetue os devidos 
reparos e a recolocação das pedras de pavimentação (paralelepípedos) na Avenida Castelo Branco 
entre a Rua XV de Novembro e a Rua General Osório-Bairro Centro". Deferido de Plano. 35212022 de 
autoria de autoria do Vereador Antonio Almeida Filho-MDB - "Solicita providências ao Poder Executivo 
Municipal, que efetue os devidos reparos e a recolocação das pedras de pavimentação 
(paralelepípedos) na Avenida Cel. Coriolano de Castro, entre a Avenida Pinheiro Machado e a Barão do 
Rio Branco (quase na equina com a Barão do Rio Branco-Bairro Centro)". Deferido de Plano. 
35312022 de autoria do Vereador Antonio Almeida Filho-MDB - Solicita providências ao Poder 
Executivo Municipal, que efetue reparos, patrolamento e encascalhamento na Rua Mateus Nogueira-
Bairro São Domingos". Deferido de Plano. 35412022 de autoria do Vereador Antonio Almeida Filho-
MDB - "Solicita providências ao Poder Executivo Municipal, que efetue a limpeza, ornamentação e 
estruturas de escoamento na Praça do Cine Rodeio nas Minas do Camaquã". Deferido de Plano. 
35512022 de autoria do Vereador Antonio Almeida Filho-MDB - "Solicita providências ao Poder 
Executivo Municipal, que efetue a reforma/revitalização do Cine Rodeio nas Minas do Camaquã". 
Manifestaram-se os Vereadores: Paulo Pereira e em aparte Silvio Tondo. Não havendo mais 
manifestações foi Deferido de Plano. 35612022 de autoria do Vereador Antonio Almeida Filho-MDB - 
"Solicita providências ao Poder Executivo Municipal, que efetue a limpeza das vias públicas, com podas 
na vegetação que as invade, bem como retirada de lixo e entulho em diversos pontos, nas Minas do 
Camaquã". Deferido de Plano. 35712022 de autoria do Vereador Antonio Almeida Filho-MDB - "Solicita 
providências ao Poder Executivo Municipal, que efetue a retirada de um aparelho de Raio X, 
principalmente da cápsula de césio 137, das dependências do Hospital Dr. Julio Pignatari, nas Minas do 
Camaquã". Deferido de Plano. 35812022 de autoria do Vereador Antonio Almeida Filho-MDB - "Solicita 
providências ao Poder Executivo Municipal, que efetue a limpeza e abertura de bueiros nas vias 
públicas, com a abertura de valetas e colocação de tubulação, em diversos pontos, nas Minas do 
Camaquã". Deferido de Plano. 35912022 de autoria do Vereador Antonio Almeida Filho-MDB - "Solicita 
providências ao Poder Executivo Municipal, que gestione, com urgência, junto a CORSAN sobre a 
limpeza da Barragem das Minas do Camaquã (aguapés e vazantes entupidas)". Deferido de Plano. 
36012022 de autoria do Vereador Antonio Almeida Filho-MDB - "Solicita providências ao Poder 
Executivo Municipal, que gestione, junto a Secretaria Estadual de Segurança Pública, a instalação de 
um Posto da Brigada Militar nas Minas do Camaquã". Deferido de Plano. 36112022 de autoria do 
Vereador Antonio Almeida Filho-MDB - "Solicita providências ao Poder Executivo Municipal, que efetue 
reparos, patrolamento e encascalhamento na Rua Domingos Dutra Farias-Bairro São Domingos". 
Deferido de Plano. 36212022 de autoria do Vereador Antonio Almeida Filho-MDB - "Solicita 
providências ao Poder Executivo Municipal, que efetue reparos, patrolamento e encascalhamento na 
Rua Monteaval Araújo, bem como cobrir uma 'valeta' que cortou a via, dificultando a trafegabilidade e 
expondo o munícipes a riscos, próximo ao número 90-Baiirro Piraju". Deferido de Plano. 363/2022 de 
autoria do Vereador Antonio Almeida Filho-MDB - "Solicita providências ao Poder Executivo Municipal, 
que efetue reparos, patrolamento e encascalhamento na Rua Pedro Linhares-Bairro São Domingues". 
Deferido de Plano. 36412022 de autoria do Vereador Antonio Almeida Filho-MDB - "Solicita 
providências ao Poder Executivo Municipal, que efetue reparos, patrolamento e encascalhamento na 
Rua Arnaldo Luis Vali". Deferido de Plano. 36512022 de autoria do Vereador Luis Fernando Torres-PT 
- "Solicita providências do Poder Executivo Municipal, que seja feito patrolamento e encascalhamento 
na Rua Afonso Fabricio esquina com a Dom Pedro lI-Bairro Santa Rita". Deferido de Plano. 36612022 
de autoria da Vereadora Mirella Biacchi-PDT - "Solicita ao Senhor Prefeito Municipal, a canalização de 
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uma sanga e abertura do seguimento da Rua Félix da Cunha no trecho do Bairro Negrinho do 
Pastoreio, neste Município". Deferido de Plano. 36712022 de autoria do Vereador Antonio Almeida 
Filho-MDB - "Solicita providências ao Poder Executivo Municipal, que efetue a limpeza e 
desentupimento da sarjeta de escoamento de águas pluviais na Rua Inocêncio G. de Meio na esquina 
com a Rua Mano Medeiros". Deferido de Plano. 36812022 de autoria do Vereador Antonio Almeida 
Filho-MDB - "Solicita providências ao Poder Executivo Municipal, que efetue reparos, patrolamento e 
encascalhamento na Rua Galvão José Saldanha-Bairro São João". Deferido de Plano. 36912022 de 
autoria do Vereador Antonio Almeida Filho-MDB - "Solicita providências ao Poder Executivo Municipal, 
que efetue a limpeza e abertura de bueiros e colocação de tubulação na Rua Nestor Martins-Bairro 
Negrinho do Pastoreio". Deferido de Plano. 37012022 de autoria do Vereador Antonio Almeida Filho-
MDB - "Solicita providências ao Poder Executivo Municipal, que efetue reparos, patrolamento e 
encascalhamento na Rua Piauí-Bairro São Judas Tadeu". Deferido de Plano. 37112022 de autoria do 
Vereador Antonio Almeida Filho-MDB - "Solicita providências ao Poder Executivo Municipal, que efetue 
reparos nos brinquedos da Pracinha da Rua Ijui, esquina com João Francisco Dorneles". Deferido de 
Plano. 37212022 de autoria do Vereador Antonio Almeida Filho-MDB - "Solicita providências ao Poder 
Executivo Municipal, que efetue a limpeza e desentupimento de bueiro na Rua João Francisco 
Dorneles-Bairro Pazinato". Deferido de Plano. 37312022 de autoria do Vereador Antonio Almeida Filho-
MDB - "Solicita providências ao Poder Executivo Municipal, que realize a limpeza de canteiros e o 
desentupimento de um bueiro na Rua Félix da Cunha esquina com João Pinós de Freitas-Bairro São 
Judas Tadeu". Deferido de Plano. 37412022 de autoria do Vereador Antonio Almeida Filho-MDB - 
"Solicita providências ao Poder Executivo Municipal, que realize uma limpeza e desentupimento de uma 
boca de lobo na Rua João Pinós de Freitas próximo ao n 0389-Bairro São Judas Tadeu". Deferido de 
Plano. 37512022 de autoria do Vereador Antonio Almeida Filho-MDB - "Solicita providências ao Poder 
Executivo Municipal, para efetuar a substituição de lâmpadas queimadas (Iluminação Pública) na Rua 
Xirú Meireles próximo ao n 0 121-Bairro Floresta". Deferido de Plano. 37612022 de autoria do Vereador 
Antonio Almeida Filho-MDB - "Solicita providências ao Poder Executivo Municipal, que efetue a 
colocação de coletores de resíduos (Lixeiras) em um ponto permanente na Avenida Castelo Branco 
esquina com Valdemar Seixas-Bairro São Judas Tadeu". Deferido de Plano. 37712022 de autoria do 
Vereador Antonio Almeida-MDB - "Solicita providências ao Poder Executivo Municipal, que efetue 
colocação de tubulação na Rua Bezerra de Menezes Bairro Promorar". Deferido de Plano. 37812022 
de autoria do Vereador Antonio Almeida Filho-MDB - "Solicita providências ao Poder Executivo 
Municipal, que efetue reparos, patrolamento e encascalhamento na Rua Bezerra Menezes-Bairro 
Promorar". Deferido de Plano. 37912022 de autoria do Vereador Silvio Tondo-PP - "Solicita 
providência do Poder Executivo Municipal, que seja feito patrolamento, encascalhamento e conserto de 
bueiros quando necessário, na Estrada que liga o Passo do Moinho e Pinheiro". Manifestou-se o 
Vereador Silvio Tondo. Não havendo mais manifestações foi Deferido de Plano. 38012022 de 
autoria dos Vereadores: Antonio Almeida Filho-MDB e Mirella Biacchi-PDT - "Solicitam providências ao 
Poder Executivo Municipal que encaminhe à Vigilância Sanitária para vistoriar uma valeta, aberta pelo 
próprio Poder Público, na Rua Jacinto de Sá e Cunha, próximo ao número 200". Deferido de Plano. 
Pedidos de Informações: 5612022 de autoria do Vereador Antonio Almeida Filho-MDB - "Solicita 
informações ao Poder Executivo Municipal sobre os recursos anunciados para a reforma do Estádio 
Municipal Aristides Dias Macedo". Deferido de Plano. 5712022 de autoria do Vereador Antonio Almeida 
Filho-MDB - "Solicita informações ao Poder Executivo Municipal sobre a instalação da Empresa 
'Rancho Atacadista' que teve terreno doado pelo Município para instalação da unidade com promessa 
de geração de mais de 50 empregos, e construiu duas quadras poliesportivas em contrapartida". 
Deferido de Plano. 5812022 de autoria do Vereador Antonio Almeida Filho-MDB - "Solicita informações 
ao Poder Executivo Municipal sobre os recursos anunciados para o museu à céu aberto no Forte Dom 
Pedro W. Deferido de Plano. 5912022 de autoria do Vereador Antonio Almeida Filho-MDB - "Solicita 
informações ao Poder Executivo Municipal sobre a retomada dos Torneios e Campeonatos Esportivos 
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Municipais". Deferido de Plano. 6012022 de autoria do Vereador Antonio Almeida Filho-MDB - "Solicita 
informações ao Poder Executivo Municipal, sobre a viabilidade de colocação de tubulação na Rua 
Retaxerxes Pires, e estimativa de custos da obra". Deferido de Plano. 6112022 de autoria do Vereador 
Antonio Almeida Filho-MDB - "Solicita informações ao Poder Executivo Municipal, sobre a viabilidade 
de calçamento/pavimentação da Rua Tiradentes entre a Barão de Caçapava e Baltazar de Bem, e 
estimativa de custos da obra". Deferido de Plano. 6212022 de autoria do Vereador Antonio Almeida 
Filho-MDB - "Solicita informações ao Poder Executivo Municipal sobre as mudanças de nível no 
Magistério Municipal". Deferido de Plano. Moções: 13/2022 de autoria da Câmara de Vereadores - 
"Concede moção de aplausos à APAE de Caçapava do Sul, pelos 54 anos de existência, que junto à 
comunidade desempenham um lindo trabalho educacional e social em nossa cidade". Deferida de 
Plano. 1412022 de autoria do Vereador Silvio Tondo-PP - "Concede moção de apoio ao chamamento 
de todos os aprovados na primeira fase do Concurso da SUSEPE/RS". Deferida de Plano. 1512022 de 
autoria do Vereador Mariano Teixeira-PP - "Concede moção de aplausos ao Deputado Sérgio Turra, 
defensor das nossas tradições". Deferida de Plano. 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 24 (vinte e quatro) 
de maio de 2022 (Dois mil e vinte e dois), terça-feira, no Plenário desta Casa, encerrando a presente 
Sessão. 

SALA DAS SESSOEW GENERAL JOÃO MANOEL DE LIMA E SILVA, EM 17 (D ESSETE) DE MAIO 
DE 2022 (DOT

resiVI 
Lui 	

Secretário 

Rua Barão de Caçapava, 621 - CEP 96.570-000 - Caçapava do Sul - RS 
Internet: www.cacaDava.rs.gov.br  Email: contato(Ecacapava.rs.pov.br  

Fone: (55) 281-2044/2428 


