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CATA N°02112022 

Da 18 11  Legislatura, 2a Sessão Legislativa, 16a 
ORÇO  Sessão Ordinária, Presidência do Vereador Luis 

Fernando Torres e Marco Vivian, Secretário. 

Às quat&diioras e dezesseis minutos do dia quatorze 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 
Antônio Almeida Filho, conforme atestado médico em anexo, ausência momentânea do 
Vereador Paulo Pereira, deu por aberto os trabalhos da Sessão e colocou em discussão e 
votação a ata n 002012022, sendo aprovada por unanimidade. Correspondências de 
Plenário: Atestado Médico-Complexo Hospitalar Astrogildo de Azevedo-Dr Everton N. Faria-
CRM24553, datado de 0810612022, atestando que o Senhor Antonio Dias de Almeida Filho está 
em internação e que deverá permanecer em afastamento por 30 (trinta dias). Ofício n°312/2022 
do Gabinete do Prefeito, encaminhando projeto de lei que 'Autoriza abertura de crédito 
adicional especial no valor de R$20.000,00 e dá outras providências", a fim de ser submetido à 
apreciação dessa egrégia Casa Legislativa (PL n°479712022). Oficio n°31312022 do Gabinete 
do Prefeito, encaminhando projeto de lei que "Autoriza abertura de crédito de crédito adicional 
suplementar no valor de R$3.000,00 e dá outras providências", a fim de ser' submetido à 
apreciação dessa egrégia Casa Legislativa (PL n°479612022): Ofício n°31412022 de autoria do 
Gabinete do Prefeito, encaminhando projeto de lei que "Autoriza abertura de crédito adicional 
especial no valor de R$50.000,00 e dá outras providências", a fim de ser submetido à apreciação 
dessa egrégia Casa Legislativa (PL n°479512022). Ofício n°315/2022 do Gabinete do Prefeito, 
encaminhando projeto de lei que "Autoriza abertura de crédito adicional suplementar no valor de 
R$22.286,20 e dá outras providências", a fim de ser submetido à apreciação de dessa egrégia 
Casa Legislativa (PL n°479912022). Ofício n°31612022 do Gabinete do Prefeito, encaminhando 
projeto de lei que "Autoriza abertura de crédito adicional especial no valor de R$136.375,82 e dá 
outras providências", a fim de ser submetido à apreciação dessa egrégiaiCasa Legislativa (PL 
n°480012022). Ofício n0317/2022 do Gabinete do Prefeito, encaminhando projeto de lei que 
"Autoriza abertura de crédito adicional especial no valor de R$3,00 e dá outras providências", a 
fim de ser submetido à apreciação dessa egrégia Casa Legislativa (PL n 04801/20222). Oficio 
n032012022 do Gabinete do Prefeito, encaminhando projeto de lei que "Autoriza abertura de 
crédito adicional especial no valor de R$129.000,00 e dá outras providências", a fim de ser 
submetido à apreciação dessa egrégia Casa Legislativa (PL n 0480212022). Oficio n°321/2022 
do Gabinete do Prefeito, encaminhando projeto de lei que 'Autoriza abertura de crédito 
adicional suplementar no valor de R$360.000,00 e dá outras providências", a fim de ser 
submetido à apreciação dessa egrégia Casa Legislativa (PL n°480312022). Oficio n°323/2022 
GAPRE-Mensagem Retificativa ao projeto n 0477612022 que "Autoriza abertura de crédito 
adicional especial no valor de R$201.727,41 e dá outras providências", 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". Encaminhada às Comissões e anexadá ao referido projeto que está nas 
Comissões. Oficio n°32512022 do Gabinete do Prefeito, encaminhando projeto de lei que 
"Autoriza abertura de crédito adicional especial no valor de R$61.191,00 e dá outras 
providências", a fim de ser submetido à apreciação dessa egrégia Casa Legislativa (PL 
n 0479812022). Projeto de Lei Legislativo n 0479412022 de autoria da Vereadora Mirelia 
Biacchi-PDT - "Altera o anexo da Lei 4321 de 30 de Março de 2022 para incluir a V Car Fest no 
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Calendário de Eventos do Municipio". Encaminhado às Comissoes! Projeto de Lii Exeèptiv'o 
n0479512022 - "Autoriza abertura de rédito  adicional especial no valo Ue,R$50.00000. e Uá 
outras providências". Encaminhado às Comissões. Projeto tde.Lei Executió'n4796/2022 - 
"Autoriza abertura de crédito adicional suplementar no valor dê'-R$3000,00 e' 1  dá 4  oUtras 
providências". Encaminhado às Comissões. Projeto de Lei ExecütiYó n°479712022 - 
"Autoriza abertura de crédito adicional especial no valor de R$20.00000- e dá/ outras 
providências". Encaminhado às Comissões. Projeto de Lei Executivo n 0479812022 - 
"Autoriza abertura de crédito adicional especial no valor de R$61.191,00 e dá outras 
providências". Encaminhado àà Comissões. Projeto de Lei Executivo n 04799/2022 - 
"Autoriza abertura de crédito adicional suplementar no valor de R$22.286,20 e dá outras 
providências". Encaminhado às Cdmissões. Projeto de Lei Executivo n0480012022 - 
"Autoriza abertura de crédito adiciohal especial no valor de R$136.375,82 e dá outras 
providências". Encaminhado às Comissões. Projeto de Lei Executivo n 0480112022 - 
"Autoriza abertura de crédito adicional especial no valor de R$3,00 e dá outras providências". 
Encaminhado às Comissões. Projetb de Lei Executivo n°4802/2022 - "Autoriza abertura de 
crédito adicional especial no valor de R$129.000,00 e dá outras providências". Encaminhado às 
Comissões. Projeto de Lei Executivo n°4803/2022 - "Autoriza abertura de crédito adicional 
suplementar no valor de R$360.000,00 e dá outras providências". Encaminhado às 
Comissões. Projeto de Lei Legislativo n 04804/2022 de autoria do Vereador Marco Vivian-
MDB - "Altera o Anexo da Lei Münicipal n 04321/2022 para definir evento e dá outras 
providências". Encaminhado às Comissões. Neste momento chegou a Sessão o Vereador 
Paulo Pereira. Origem do Poder Executivo: Projeto de Lei Executivo n 0477612022 - "Autoriza 
abertura de crédito adicional especial no valor de R$201.727,41 e dá outras providências". 
Oficio n°311/2022-GAPRE-Mensageni Retificativa ao Projeto de Lei Executivo n 0477612022 
para atender a solicitação desta Casa das Leis, a fim de ser submetido à apreciação dessa 
egrégia Casa Legislativa, com a seúuinte alteração: Fica alterado o artigo 2 0 , retificando-se 
para melhor adequá-lo. Ofício n°32312022 GAPRE-Mensagem Retificativa ao projeto 
n°477612022 que "Autoriza abertura de crédito adicional especial no valor de R$201.727,41 
e dá outras providências", pará 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°, 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 e votação o Projeto 'de Lei Executivo n 0477612022 foi aprovado por 
unanimidade com o texto da Mensagem Retificativa. Projeto de Lei Executivo n°478012022 
- "Autoriza o Poder Executivo a firmar convênio e conceder subsidio financeiro á Associação de 
Catadores de Materiais Recicláveis-Reáicla Pampa 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, Desenvolviménto 'e Bem-Estar Social, ambos favoráveis ao projeto de 
lei. Colocado em discussão e vâtação o Projeto de Lei Executivo n°4780/2022 foi aprovado 
por unanimidade. Projeto de Lei Executivo n°478512022 - "Autoriza abertura de crédito 
adicional suplementar no valor de R$300.000,00 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 0478512022 foi rejeitado com 05 (cinco) 
votos contrários dos Vereadores: Marco Vivian, Silvio Tondo, Zilmar Araújo, Mariano Teixeira 
e Patricia Castro, e 04 (quatro) votos:  favoráveis dos Vereadores: Mirella Biacchi, Jussarete 
Vargas, Paulo Pereira e Antônio Carlos Casanova). Em declaração de voto manifestou-se o 
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Vereador Marco Vivian; Neste momento assume a Presidência a Vereadora Patrícia Castro; Luis 
Fernando Torres da Tribuna; Retornou à Presidência o Vereador Luis Fernando Torres. Em 
declaração de voto manifestaram-se também os Vereadores: Silvio Tondo, Mariano Teixeira 
e Antônio Carlos Casanova. Manifestou-se o Vereador Luis Fernando Torres da Presidência. 
Projeto de Lei Executivo n°418712022 - "Autoriza abertura de crédito adicional suplementar no 
valor de R$25.000,00 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°478712022 foi aprovado por unanimidade. Projeto de Lei 
Executivo n 0478812022 - "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 04788/2022 foi aprovado por unanimidade. Origem do Poder 
Legislativo: Projeto de Lei Legislativo n 04782/2022 de autoria do Vereador Silvio Tondo-PP 
- "Considerar de Utilidade Pública Municipal o Rotary Club de Caçapava do Sul Maria Augusta". 
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 0488212022 foi aprovado por unanimidade. Projeto de Decreto Legislativo n 0 11612022 de 
autoria do Vereador Antonio Almeida Filho-MDB - "Concede Título de cidadão Caçapavano 
ao Servidor Público Federal Fabio Burch Salvador 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 Decreto Legislativo n°11612022 foi 
aprovado por unanimidade. Indicações: 20512022 de autoria da Vereadora Mirella Biacchi-
PDT - "Indica ao Poder Executivo Municipal que seja fornecido ao Albergue Municipal um kit de 
toalha, mini sabonete, escova de dente e um conjunto de roupa com calça e blusa (a qual será 
utilizado somente dentro da instituição) às pessoas durante o pernoite no local". Deferida de 
Plano. 20612022 de autoria do Vereador Luis Fernando Torres-PT - "Indica ao Poder Executivo 
Municipal que o objetivo da emenda impositiva n 091/2022 que trata sobre o repasse financeiro à 
Associação de Catadores, Recicla Pampa seja substituída para aquisição de gaiolas para 
separação de material de triagem, conserto de veículos da Associação e realização de pequenos 
reparos na sede, conforme solicitado pelo ofício n°32212022 GAPREF". Deferida de Plano. 
Pedidos de Providências: 41712022 de autoria da Vereadora Jussarete Vargas-PDT - "Solicita 
providências do Executivo Municipal que seja pintada uma faixa amarela na frente da Papelaria 
Papelar na Avenida Presidente Kennedy n°1731". Deferido de Plano. 41812022 de autoria da 
Vereadora Mirella Biacchi-PDT - "Solicita o patrolamento e encascalhamento da Estrada dos 
Rosa e dos Carvalho, próximo a Pedra do Segredo". Deferido de Plano. Moção: 2412022 do 
Gabinete da Vereadora Mirella Biacchi-PDT - 'Concede moção de Aplausos à Arthur Danzmanni 
Chaves, Caçapavano que conquistou o Título Campeão Gaúcho de Futebol Americano". 
Deferida de Plano. Comunicação de Bancada: Manifestaram-se os Vereadores: Marco Vivian; 
Neste momento assume a Presidência a Vereadora Patricia Castro; Luis Fernando Torres da 
Tribuna; Retornou à Presidência o Vereador Luis Fernando Torres, Silvio Tondo. Comunicação 
de Vereador: Manifestaram-se os Vereadores: Antônio Carlos Casanova, Luis Fernando Torres 
da Presidência, Zilmar Araújo, Silvio Tondo. Neste momento assume a Presidência o primeiro 
Secretário Vereador Marco Vivian; Luis Fernando Torres da Tribuna; Retornou à Presidência o 
Vereador Luis Fernando Torres, Luis Fernando Torres da Presidência, Mariano Teixeira, Luis 
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Fernando Torres da Presidência, Marco Vivian, Paulo Pereira e da Presidência Luis Fernando 
Torres. Explicações Pessoais: Manifestaram-se os Vereadores: Zilmar Araújo, Luis Fernando 
Torres da Presidência, Silvio Tondo, Mariano Teixeira, Paulo Pereira, Marco Vivian; Neste 
momento assume a Presidência o Primeiro Secretário Vereador Marco Vivian; Luis Fernando 
Torres da Tribuna; Retornou à Presidência o Vereador Luis Fernando Torres, Luis Fernando 
Torres da Presidência, Antônio Carlos Casanova. 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 21 (vinte e um) de junho de 2022 (Dois mil e vinte e 
dois), terça-feira, no Plenário desta Casa, encerrando a presente Sessão. 

SALA DAS SESSES GENERAL JOÃO MANOEL DE LIMA E SILVA, EM 14 (QUATORZE) 
DE JUNHO DE 2 2 (D 	MIL E VINTE E DOIS). 

L4 4' 	 /Z?a4uo 
Presidente 	 Secretário 
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