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.AÇPPAVA DÓ SUL - RS krA N°020/2022 

uqOvAoo EM _14' 	,201f 	Da 18° Legislatura, r Sessão Legislativa, 15a 

Sessão Ordinária, Presidência do Vereador Luis 
- 1CD 	 Fernando Torres e Marco Vivian, Secretário. 

Às qudtuicu-F0 CT'ï -wiisutaa-ho dia sete de  junho 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 do Vereador Antonio Almeida 
Filho conforme ofício, deu por aberto os trabalhos da Sessão e colocou em discussão e votação 
a ata n001912022, sendo aprovada por unanimidade. Correspondências de Plenário: Ofício 
n031 1/2022-GAPRE-Mensagem Retificativa ao Projeto de Lei Executivo n 04776/2022 para 
atender a solicitação desta Casa das Leis, a fim de ser submetido à apreciação dessa 
egrégia Casa Legislativa, com a seguinte alteração: Fica alterado o artigo 2 0 , retificando-se para 
melhor adequá-lo, que passa a ter a seguinte redação: Servirá de recursos para fins de cobertura 
dos créditos a serem abertos na forma do artigo anterior o excesso de arrecadação através do 
auxílio financeiro no valor de R$201.727,41 no recurso 3804-Convênio da área de Cultura e 
Turismo, conforme Termo de Convênio FPE n 047012022 firmado com o Estado do Rio Grande do 
Sul. Esta Mensagem Retificativa foi anexada ao referido projeto de lei que está nas 
Comissões. Ofício n°01512022 do Gabinete do Vereador Luis Fernando Torres-PT, solicitando 
a retirada de tramitação do Projeto de Lei Legislativo n 04755, para readequação do texto. Ofício 
n°34512022 do Gabinete do Prefeito, encaminhado Projeto de Lei que "Altera o anexo da Lei 
n 04321 de 30 de março de 2022, que aprovou o Calendário de Eventos do Município, para incluir os 
seguintes eventos 1° Seminário do Museu Lanceiros do Sul e Reunião da Câmara Setorial de 
Turismo do Consórcio Intermunicipal do Vale do Jacuí", a fim de ser submetido á apreciação dessa 
egrégia Casa Legislativa" (P.L. n 0479312022). Projeto de Lei Executivo n°479312022 - "Altera o 
anexo da Lei n°4321 de 30 de março de 2022, que aprovou o Calendário de Eventos do Município, 
para incluir os seguintes eventos: 1° Seminário do Museu Lanceiros do Sul e Reunião da Câmara 
Setorial de Turismo do Consórcio Intermunicipal do Vale do Jacuí". Encaminhado às Comissões. 
Projeto de Resolução n°05912022 de autoria do Vereador Antonio Almeida Filho-MDB - 
"Dispõe sobre a transparência e segurança jurídica do processo legislativo da Câmara de 
Vereadores de Caçapava do Sul, incluindo os pareceres técnicos da Assessoria Jurídica, no SAPL 
e no Sítio da Câmara, bem como a remessa dos mesmos à Plenário, juntamente com os pareceres 
das comissões". Encaminhado às Comissões. Sanção: Lei n 14352, de 01 de Junho de 2022, 
aprovada pelo Poder Legislativo Municipal, sancionada e promulgada pelo Prefeito Municipal. 
Grande Expediente: Manifestaram-se os Vereadores: Patricia Castro, Silvio Tondo em aparte; 
Neste momento assume a Presidência a Vereadora Patricia Castro; Luis Fernando Torres da 
Tribuna; Retorna à Presidência o Vereador Luis Fernando Torres, Silvio Tondo, Jussarete Vargas e 
da Presidência Luis Fernando Torres. Origem do Poder Executivo: Projeto de Lei Executivo 
n°4775/2022 - "Autoriza abertura de crédito adicional suplementar no valor de R$27.182,00 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°477512022 foi aprovado por unanimidade. Projeto de Lei Executivo n 0477712022 - "Autoriza 
abertura de crédito adicional suplementar no valor de R$176.334,80 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 0477712022 foi aprovado por 
unanimidade. Projeto de Lei Executivo n°477812022 - "Autoriza abertura de crédito adicional 
suplementar no valõr de R$46.000,00 e dá outras providências". Foi feita a leitura do parecer da 
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Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final e do paro êsrdVComis:sáodwOrçamento, 
Finanças e Contas Públicas, ambos favoráveis ao projeto de lei. Colocado em discussão e 
votação o Projeto de Lei Executivo n 0477312022 foi aprovado por unanimidade. Projeto de Lei 
Executivo n04786/2022 - "Autoriza o Poder Executivo Municipal a alterar a redaçãodofáÏtigp 3 0  da 
Lei Municipal n 04.22312021, para prorrogar o prãzp por 45 (quarenta e cinco dias), a contar de 16 
de maio de 2022 e dá outras providências": Foi feita a leitura do parecerda 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 0478612022 foi aprovado por unanimidade. 
Origem do Poder Legislativo: Projeto de Lei Legislativo n 0475712022 de autoria do Vereador 
Antonio Almeida Filho-l'vlDB - "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)". 
Emenda Supressiva n 001 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 0  e 4 0  do Projeto 
de Lei 475712022; Art.1 0- Ficam suprimidos o pârágrafo único do Art. 1 0  e os artigos 2° e 4° do 
Projeto de Lei 475712022". Foi feita a leitura do parecer da Comissão de Legislação, Justiça e 
Redação Final e do parecer da Comissão de .nfraestrutura, Desenvolvimento e Bem-Estar Social, 
ambos favoráveis à emenda supressiva e ao projeto de lei. Colocada em discussão e votação a 
Emenda Supressiva n°01 foi aprovada por unanimidade. Colocado em discussão e votação o Projeto 
de Lei Legislativo n 04757/2022 foi aprovado por unanimidade com o texto da Emenda Supressiva. 
Indicações: 20112022 de autoria do Vereador Mariano Teixeira-PP - "Indica ao Poder Executivo Municipal, 
que seja alterado o beneficiário da Emenda Impositiva n°0212022, destinada ao CTG Ronda Crioula, assim 
sendo, ficando como novo beneficiário do recurso de R$5.000,00 o CTG Família Nativista". Deferida de 
Plano. 20212022 de autoria do Vereador Antonio Almeida Filho-MDB - "Indica ao Poder Executivo Municipal, 
em atenção ao ofício n°29912022 GAPRE, sobre recursos remanescentes da emenda impositiva n 006912022 
que totalizava R$20.990,55 para o Clube União Caçapavana, que a mesma seja remanejada para outras 
finalidades". Deferida de Plano. 20312022 de autoria dos Vereadores: Antonio Almeida Filho-MDB e 
Jussarete Vargas-PDT - "Indicam ao Poder Executivo Municipal, a adesão ao Programa de Auxilio 
Emergencial lançado pelo Governo do Estado no dia 0110612022, através da Secretaria da Agropecuária, 
chamado S.O.S Estiagem, do 'Avançar na Agropecuária' etapa 2, com auxílios de R$1 mil (um mil reais) por 
família, priorizando dois grupos: agricultores familiares e comunidades tradicionais, como quilombolas e 
indígenas". Deferida de Plano. 20412022 de autoria do Vereador Silvio Tondo-PP - "Indica ao Poder 
Legislativo a Concessão do Título de Cidadã Caçapavana à Senhora Maristela Zanotto". Deferida de Plano. 
Requerimentos: 6512022 de autoria do Vereador Zilmar Araújo-PP - "Requer envio de votos de profundo 
pesar aos familiares de José Vitamar Vargas Madeira (Tadeu)". Deferido de Plano. 6612022 de autoria do 
Vereador Antonio Almeida Filho-MDB - "Requer à Presidência da Câmara Municipal, realização de 
audiência pública sobre conscientização e combate à violência contra as mulheres". Colocado em 
discussão e votação o requerimento foi aprovado por unanimidade. 6712022 de autoria do Vereador 
Antonio Almeida Filho-MDB - "Requer à Presidência da Câmara Municipal, o cumprimento do disposto no 
Art. 127 do Regimento Interno da Câmara Municipal (Resolução 05012020), onde as proposições podem ser 
protocoladas até 24hs antes das Sessão Plenária (inclusive projetos de lei, para entrar em correspondência 
de Plenário), ou seja, até às 14:00hs das segundas-feiras que precedem Sessões Ordinárias". Colocado em 
discussão e votação o requerimento foi aprovado por unanimidade. 6812022 de autoria do Vereador 
Antonio Almeida Filho-MDB - "Requer à Presidência da Câmara Municipal, o cumprimento do disposto no 
§60  do Art.129 do Regimento Interno da Câmara Municipal (Resolução 05012020), que determina que os 
pareceres de Comissões sejam disponibilizados aos Vereadores e à Comunidade, 24 hs antes das Sessões 
Plenária". Colocado em discussão o requerimento manifestaram-se os Vereadores: Neste momento 
assume a Presidência a Vereadora Patricia Castro; Luis Fernando Torres da Tribuna; Retorna à Presidência 
o Vereador Luis Fernando Torres; Marco Vivian, Patricia Castro, Paulo Pereira, Silvio Tondo, em aparte: 
Paulo Pereira e Marco Vivian, Mariano Teixeira, Paulo Pereira em aparte, Luis Fernando Torres da 
Presidência e Antônio Carlos Casanova. Colocado em votação o requerimento foi aprovado com cinco 
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votos favoráveis dos Vereadores: Marco Vivian, Mariano Teixeira, Patricia Castro, Zilmar Araújo e Silvio 
Tondo e quatro votos contrários dos Vereadores: Antônio Carlos Casanova, Paulo Pereira, Jussarete 
Vargas e Mirella Fernandes. 6912022 de autoria do Vereador Antonio Almeida Filho-MDB - "Requer á 
Presidência da Câmara Municipal, aobservância e o cumprimento do disposto no §2° do Art.134 do 
Regimento Interno da Câmára Municipal (Resolução 05012020), que determina que o Pedido de Vista é 
concedido ao Vereador, independentemente de deliberação, ou seja, o Regimento é taxativo que tal pedido 
não é colocado em votação, a fim de evitar a reincidência em violação de prerrogativa de Vereador, 
consignada em ata na Sessão de 1510312022". Colocado em discussão e votação o requerimento foi 
aprovado por unanimidade. 7012022 de autoria do, Vereador Antonio Almeida Filho-MDB - "Requer à 
Presidência da Câmara Municipal, a observância e õ cumprimento do disposto no §8° do Art. 50 da Lei 
Orgânica Municipal, que dispõe sobre os prazos de promulgação e competências para a mesma, em casos 
de sanção tácita do Prefeito Municipal, a fim de evitar reincidência em promulgação fora do prazo e por 
agente incompetente para fazê-la, tornando as normas ineficazes e sem valor jurídico". Colocado em 
discussão e votação o requerimento foi aprovado por unanimidade. Pedidos de Providências: 
40512022 de autoria do Vereador Luis Fernando Torres-PT - "Solicita providências do Poder Executivo 
Municipal, que realize uma limpeza e desentupimento de um esgoto na Rua Veranópolis n°962". Deferido 
de Plano. 40612022 de autoria do Vereador Antonio Almeida Filho-MDB - «Solicita providências ao Poder 
Executivo Municipal, que efetue reparos e desentupi mento em bueiro na Rua Alfredo Duarte, próximo ao 
n°425". Deferido de Plano. 40712022 de autoria do Vereador Antonio Almeida Filho-MDB - "Solicita 
providências ao Poder Executivo Municipal, que efetue a limpeza de canteiros em frente à Escola Inocêncio 
Prates Chaves na Rua João Batista Eillers-Bairro Figueira". Deferido de Plano. 40812022 de autoria do 
Vereador Antonio Almeida Filho-MDB - "Solicita providências ao Poder Executivo Municipal, que efetue 
reparos, patrolamento e encascalhamento na Rua. Pedro Leandro Ferreira-Bairro Figueira". Deferido de 
Plano. 40912022 de autoria do Vereador Antonio Almeida Filho-MDB - "Solicita providências ao Poder 
Executivo Municipal, que efetue a limpeza de valetas e desentupimento de bueiro na Rua João Velocino 
Machado-Bairro Sul". Deferido de Plano. 41012022 de autoria do Vereador Antonio Almeida Filho-MDB - 
"Solicita providências ao Poder Executivo Municipal, que efetue a limpeza de valetas e desentupimento de 
bueiro na Rua Modesto Ferreira-Bairro Sul". Deferido de Plano. 41112022 de autoria do Vereador Marco 
Vivian-MDB - "Solicita providência do Poder Executivo Municipal, que seja feito reparos nas luminárias na 
Rua Nelson Dutra de Oliveira n°160-Vila São Domingos". Deferido de Plano. 41212022 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 Noel Rosa-Bairro 
Henriques". Deferido de Plano. 41312022 de autoria do Vereador Antonio Almeida Filho-MDB - "Solicita 
providências ao Poder Executivo Municipal, efetue retirada de resíduos (lixo) na Rua Noel Rosa-Bairro 
Henriques". Deferido de Plano. 41412022 de autoria do Vereador Antonio Almeida Filho-MDB - "Solicita 
providências ao Poder Executivo Municipal, que efetue a limpeza de canteiros na Rua Noel Rosa-Bairro 
Henriques". Deferido de Plano. 41512022 de autoria do Vereador Antonio Almeida Filho-MDB - "Solicita 
providências ao Poder Executivo Municipal, que efetue a limpeza de canteiros e desentupimento de uma 
boca de lobo na Rua Artidor Araújo-Bairro Henriques". Deferido de Plano. 41612022 de autoria do Vereador 
Luis Fernando Torres-PT - "Solicita providências do Poder Executivo Municipal, que seja feita a manutenção 
da iluminação públiãa, através da reposição de lâmpadas na Rua Rubens Antônio da Silveira quadra 27 
n 0 136-Bairro Promorar". Deferido de Plano. Pedidos de Informações: 7012022 de autoria da Vereadora 
Patrícia Castro-PL - "Solicita informações do Poder Executivo, qual o valor gasto na reforma da pintura da 
quadra do Ginásio Ciro Carlos de Meio-Melão; Qual a empresa que forneceu as tintas; Qual a empresa 
prestou o serviço da pintura". Deferido de Plano. 7112022 de autoria dos Vereadores: Patricia Castro-PL e 
Marco Vivian-MDB - "Solicitam informações do Poder Executivo, qual o prazo para acabar a obra da EMEF 
lnocêncio Prates Chaves; Se a escola conta com Vigilantes durante a reforma, caso a resposta seja 
afirmativa qual turno estão atuando". Manifestaram-se os Vereadores: Patrícia Castro, Marco Vivian e da 
Presidência Luis Fernando Torres. Não havendo mais manifestações foi Deferido de Plano. 7212022 de 
autoria do Vereador Luis Fernando Torres-PT - "Solicita informações do Poder Executivo Municipal, sobre 
Contrato Emergencial-quantos foram nomeados e para quais cargos". Deferido de Plano. 7312022 de 
autoria do Vereador Luis Fernando Torres-PT - "Solicita informações do Poder Executivo Municipal, sobre 
Concurso Municipal-quantos foram nomeados no concurso e quais os cargos". Deferido de Plano. Moções: 
2012022 de autoria da Vereadora Jussarete Vargas-PDT - "Concede moção de Aplausos à Rafhael Munhós, 
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Produtor e Figurinista das Soberanas na 1 Festa do Azeite de Oliva em Caçapava do Sul". Deferida de 
Plano. 2112022 de autoria da Vereadora Jussarete Vargas-PDT - "Concede moção de aplausos à 
soberanas Karine Luiz Trindade, Ana Constante egrünaMeireles pela representatividade que tiveram na 1 
Festa do Azeite de Oliva em Caçapava do Sul". Deferida de Plano. 2212022 de autoria da Vereadora 
Jussarete Vargas-PDT - "Concede moção de •Apausos.à Secretaria de Turismo na pessoa do seu 
Secretário Stener Camargo, responsável péla . .organização dos estandes e expositores do 
Geoparque, na 1 Festa do Azeite de Oliva em Caçapava do Sul". Deferida de Plano. 2312022 de 
autoria da Vereadora Mirella Biacchi-PDT 'Concede moção de Aplausos a toda Equipe 
Idealizadora e Organizadora da P Festa do:Azeite de Oliva de Caçapava do Sul à Prefeitura 
Municipal, à Fullplay e aos responsáveis por todo o Projeto na pessoa do Senhor Renato 
Fernandes Presidente da lbraOliva". Deferida de Piano. 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 14 (quatorze) de junho de 2022 (Dois mil e vinte e dois), 
terça-feira, no Plenário desta Casa, encerrando a presente Sessão. 

SALA DAS SESSÕES GENERAL JOÃO MANOEL DE LIMA E SILVA, EM 07 (SETE) DE JUNHO 
DE 2022 (DOIS r4 2ET E E DOlS). ,

Lseaores 	 toin4aÇà 
r idente 	 Secretário 
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