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\ 	 .,ÀTA N°017/2022 

Da 18a Legislatura, V Sessão Legislativa, 13a 
Sessão Ordinária, Presidência do Vereador Luis 
Fernando Torres e Marco Vivian, Secretário. 

Às quatorze horas e onze minutos do dia vinte e quatro 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 ausência momentânea do 
Vereador Paulo Pereira deu por aberto os trabalhos da Sessão e colocou em discussão e 
votação a ata n 001612022, sendo aprovada por unanimidade. Neste momento chegou a sessão 
o Vereador Paulo Pereira. Correspondências de Plenário: Oficio n°282/2022 do Gabinete do 
Prefeito, encaminhando projeto de lei que "Autoriza abertura de crédito adicional suplementar no 
valor de R$25.000,00 e dá outras providências", a fim de ser submetido à apreciação dessa egrégia 
Casa legislativa (P.L.n°478712022). Oficio n°28812022 do Gabinete do Prefeito, encaminhando 
projeto de lei que "Autoriza abertura de crédito adicional suplementar no valor de R$300.000,00 e 
dá outras providências", a fim de ser submetido à apreciação dessa egrégia Casa Legislativa 
(P.L.n°478512022). Oficio n°29112022 do Gabinete do Prefeito, encaminhando projeto de lei que 
"Autoriza o Poder Executivo Municipal a alterar a redação do artigo 3 0  da Lei Municipal 
n 04.22312021, para prorrogar o prazo por 45 (quarenta e cinco dias), a contar de 16 de maio de 
2022 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°478612022). Oficio 
n 0293/2022 do Gabinete do Prefeito, encaminhando projeto de lei que "Autoriza 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". Resolução de Mesa n°06612022- "Art.1°-
Fica determinada a realização de Sessão Solene no dia 26 de maio de 2022 às 19 horas para 
entrega da Comenda Charrua ao Senhor Flávio Manoel Alves Monteiro, tendo como oradora a 
Vereadora Jussarete Vargas". Decretos Executivos nos: 4893, 4894, 4895, 4896, 4904, 4906, 
4908, 4909, 4910, 4911, 4912, 4916, 4917, 4918, 4919, de abril de 2022, 4921, de maio de 2022. 
Projeto de Lei Executivo n°478512022 - "Autoriza abertura de crédito adicional suplementar no 
valor de R$300.000,00 e dá outras providências". Encaminhado às Comissões. Projeto de Lei 
Executivo n 04786/2022 - "Autoriza o Poder Executivo Municipal a alterar a redação do artigo 3 0  da 
Lei Municipal n°4.22312021, para prorrogar o prazo por 45 (quarenta e cinco dias), a contar de 16 
de maio de 2022 e dá outras providências". Encaminhado às Comissões. Projeto de Lei 
Executivo n 04787/2022 - "Autoriza abertura de crédito adicional suplementar no valor de 
R$25.000,00 e dá outras providências". Encaminhado às Comissões. Projeto de Lei Executivo 
n°478812022 - "Autoriza abertura de crédito adicional suplementar no valor de R$10.000,00 e dá 
outras providências". Encaminhado às Comissões. Projeto de Lei Legislativo n 04784/2022 de 
autoria do Vereador Mariano Teixeira-PP - "Reconhece os Rodeios Campeiros com patrimônio 
cultural, prática esportiva e de relevante importância social e econômica para o município de 
Caçapava do Sul". Encaminhado às Comissões. Emenda Supressiva n°01 ao projeto de lei 
Legislativo 475712022 de autoria do Vereador Antonio Almeida Filho-MDB - "Suprime o 
parágrafo único do Art.1 0  e os artigos 2° e 4 0  do Projeto de Lei 475712022; Art.1°- Ficam suprimidos 
o parágrafo único do Art. 1 0  e os artigos 2 0  e 4 0  do Projeto de Lei 475712022". Encaminhada às 
Comissões e anexada ao referido projeto. Sanções: Leis n°s: 4342, 4343, 4344, 4346, 4348 de 
maio de 2022, aprovadas pelo Poder Legislativo Municipal, sancionadas e promulgadas pelo 
Prefeito Municipal. Manifestou-se o Vereador Luis Fernando Torres da Presidência lembrando a 
todos os Vereadores da Sessão Solene de entrega do Título de Comenda Charrua ao Senhor 
Flávio Monteiro, na próxima quinta-feira às dezenove horas. Origem do Poder Executivo: Projeto 
de Lei Executivo n 0475812022 - "Autoriza abertura de crédito adicional suplementar no valor de 
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R$1.000,00 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°475812022 foi aprovado por unanimidade. Projeto de Lei Executivo 
n°477412022 - "Autoriza abertura de crédito adicional suplementar no valor de R$350.000,00 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 Côntas Públicas, ambos 
favoráveis ao projeto de lei. Colocado em discussão e votação o Projeto de Lei Executivo 
n°477412022 foi aprovado por unanimidade. Projeto de Lei Executivo n 0477912022 - "Autoriza 
abertura de crédito adicional suplementar no valor de R$1.000,00 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 0477912022 foi aprovado por 
unanimidade. Origem do Poder Legislativo: Indicações: 191/2022 'de autoria do Vereador 
Antonio Almeida Filho-MDB - "Indica ao Poder Executivo Municipal, que se inscreva e participe do 
Programa Primeira Infância na Escola do Ministério da Educação-Governo Federal". Deferida de 
Plano. 19212022 de autoria da Vereadora Patricia Castro-PL - "Indica ao Poder Executivo 
Municipal a reabertura do acesso e circulação de veículos automotores no interior do 'Forte Dom 
Pedro II' em Caçapava do Sul". Manifestou-se a Vereadora Patricia Castro, não havendo mais 
manifestações foi Deferida de Plano. 19312022 de autoria do Vereador Mariano Teixeira-PP - 
"Propõe ao Senhor Giovani Amestoy Prefeito Municipal, através da Secretaria de Saúde, 
atendimento da Unidade Móvel de Saúde, na Capela Santíssima Trindade (Pontas do Santa 
Bárbara)". Deferida de Plano. 19412022 de autoria do Vereador Silvio Tondo-PP - "Indica ao Poder 
Executivo uma suplementação no índice de difícil acesso aos servidores que trabalham em escolas 
de difícil acesso como prevê redação do Projeto de Lei 476712022". Deferida de Plano. 19512022 
de autoria do Vereador Antonio Almeida Filho-MDB - "Indica ao Poder Executivo Municipal, que 
solicite apoio da Engenharia do Exército Brasileiro para reparos emergenciais nas estradas 
Municipais castigadas pelas fortes enxurradas, também que a engenharia do Exército Brasileiro 
forneça um curso de capacitação aos operadores de máquinas da Prefeitura, em suma, fazendo e 
ensinando a fazer". Deferida de Plano. 19612022 de autoria da Vereadora Jussarete Vargas-PDT--
"Indica ao Poder Executivo Municipal a contratação de um Médico Clínico Geral para atendimento 
de sintomas gripais na Policlínica para atender livre demanda, das 17h ás 22h de segunda a sexta-
feira". Deferida de Plano. Requerimentos: 5512022 de autoria do Vereador Mariano Teixeira-PP - 
"Requer o envio de correspondência ao setor responsável pela distribuição de medicamentos de 
Oncologia do Hospital de Caridade e Beneficência de Cachoeira do Sul". Deferido de Plano. 
5612022 de autoria do Vereador Silvio Tondo-PP - "Requer o envio de votos de profundo pesar aos 
familiares da Senhora Constança Dutra Machado". Deferido de Plano. 5712022 de autoria do 
Vereador Antonio Almeida Filho-MDB - "Requer envio de votos de profuridopesar aos familiares de 
Guido Bassi Filho". Deferido de Plano. 5812022 de autoria do Vereador Antônio Carlos Casanova-
PDT - "Requer envio de votos de profundo pesar aos familiares e amigos de Bento Elio Teixeira 
(Currira)". Deferido de Plano. Pedidos de Providências: 38112022 de autoria do Vereador 
Antonio Almeida Filho-MDB - "Solicita providências ao Poder Executivo' Municipal que efetue a 
limpeza de canteiros em toda a extensão da Avenida Pinheiro Machado-Bairro Centro". Deferido 
de Plano. 38212022 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 Rua Iracema Cidade-Bairro Pinheiro". Deferido de Plano. 38312022 de autoria do 
Vereador Antonio Almeida Filho-MDB - "Solicita providências ao Poder Executivo Municipal, que 
efetue reparos, patrolamento e encascalhamento na Rua Castelo Branco referência 1130-Bairro 
Centro". Deferido de Plano. Pedidos de Informações: 6312022 de autoria do Vereador Luis 
Fernando Torres-PT - "Solicita informações do Poder Executivo Municipal, sobre o Transportê 
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Escolar do Rincão dos Bitencourt". Deferido de Plano. 6412022 de autoria do Vereador Silvio 
Tondo-PP e Marco Vivian-MDB - "Solicitam informações ao Poder Executivo Municipal, de acordo 
com o artigo 29-A da Constituição Federal, o total e gastos do Legislativo Municipal dos Municípios 
com até 100.000 habitantes é de 7% do Total da Receita Tributária e das Transferências previstas 
no §5° do artigo 153 e nos artigos 158 e 159, efetivamente realizada no exercício anterior: Qual foi 
o percentual destinado no exercício de 2020 para a Câmara de Vereadores, tendo sido seu 
orçamento no valor de R$4.111,000,00; Qual foi o percentual destinado no exercício de 2021 para 
a Câmara de Vereadores, tendo sido seu orçamento no valor de R$4.189.000,00; Qual o valor 
devolvido pela Câmara de Vereadores ao Poder Executivo no final dos exercícios de 2020 e 2021; 
Qual percentual o Poder Executivo destinou inicialmente no Projeto de Lei Orçamentária anual para 
2022 à Câmara de Vereadores". Deferido de Plano. 6512022 de autoria dos Vereadores: Silvio 
Tondo-PP e Marco Vivian-MDB - "Solicitam informação ao Poder Executivo: Valor orçado em 2021, 
para realizações dos jogos, torneios e campeonatos esportivos municipais; Valor executado/gasto 
em 2021, nas realizaçõés dos jogos, torneios e campeonatos esportivos no Município; Saldo 
superávit remanescente ano 2021 na dotação dos jogos, torneios e campeonatos esportivos no 
Município, se houver". Deferido de Plano. 6612022 de autoria dos Vereadores: Silvio Tondo-PP e 
Marco Vivian-MDB - "Solicitam informações ao Poder Executivo: Valor orçado em 2020 para 
realização dos jogos, torneios e campeonatos esportivos municipais; Valor executado/gasto em 
2020, na realização dos jogos, torneios e campeonatos esportivos no Município; Saldo superávit 
remanescente ano 2020 na dotação dos jogos, torneios e campeonatos esportivos no Município, se 
houver". Deferido de Plano. Moção: 01612022 de autoria do Vereador Luis Fernando Torres-PT - 

"Concede moção de aplausos parabenizando a Rádio Caçapava e seus colaboradores pelos 71 
anos de serviços prestados com excelência á comunidade caçapavana". Deferido de Plano. 
Comunicação de Bancada: Manifestaram-se os Vereadores: Patricia Castro, Luis Fernando 
Torres da Presidência, Silvio Tondo, Marco Viviari; Neste momento assume a Presidência a 
Vereadora Patricia Castro; Luis Fernando Torres da Tribuna; Retornou à Presidência o Vereador 
Luis Fernando Torres. Comunicação de Vereador: Manifestaram-se os Vereadores: Patricia 
Castro, Marco Vivian, Antonio Almeida Filho, Zilmar Araújo, Marco Vivian em aparte, Luis Fernando 
Torres da Presidência, Mariano Teixeira, Silvio Tondo; Neste momento assume a Presidência a 
Vereadora Patricia Castro; Paulo Pereira e Luis Fernando Torres da Tribuna; Retornou à 
Presidência o Vereador Luis Fernando Torres. Explicações Pessoais: Manifestaram-se os 
Vereadores: Mariano Teixeira, Paulo Pereira e Silvio Tondo. Não havendo mais nada a ser tratado, 
o Presidente Luis Fernando Torres convocou a todos os Vereadores para a próxima Sessão Solene 
na próxima quinta-feira, dia 26 (Vinte e seis), às 19 (Dezenove) horas e para a próxima Sessão 
Ordinária às 14 (quatorze) horas do dia 31 (trinta e um) de maio de 2022 (Dois mil e vinte e dois), 
terça-feira, no Plenário desta Casa, encerrando a presente Sessão. 

SALA DAS SESSES GÇ1ERAL JOÃO MANOEL DE LIMA E SILVA, EM 24 (VINTE E QUATRO) 
DE MAIO DE 202 (DOl IL E VINTE E DOIS). 

LU/SOTl 	
Liá/4-~l(aicefto 

Presidente 	 Secretário 
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