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PAUTA DA SESSÃO ORDINÁRIA DO DIA 05-07-2022 

Origem do Poder Executivo:  

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”. Permanece na 
Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final e na Comissão de Infraestrutura, 
Desenvolvimento e Bem-Estar Social. 

Projeto de Lei Executivo n°4783/2022 – “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”. 
Permanece na Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final e na Comissão de Infraestrutura, 
Desenvolvimento e Bem-Estar Social. 

Projeto de Lei Executivo n°4791/2022 – “Autoriza abertura de crédito adicional especial no valor de 
R$1.500,00 e dá outras providências”. Para Votação. 

Projeto de Lei Executivo n°4795/2022 – “Autoriza abertura de crédito adicional especial no valor de 
R$50.000,00 e dá outras providências”. Para Votação. 

Projeto de Lei Executivo n°4796/2022 – “Autoriza abertura de crédito adicional suplementar no valor de 
R$3.000,00 e dá outras providências”. Pareceres favoráveis aguardando publicidade. 

Projeto de Lei Executivo n°4797/2022 – “Autoriza abertura de crédito adicional especial no valor de 
R$20.000,00 e dá outras providências”. Para Votação. 

Projeto de Lei Executivo n°4798/2022 – “Autoriza abertura de crédito adicional especial no valor de 
R$61.191,00 e dá outras providências”. Permanece na Comissão de Legislação, Justiça e Redação 
Final. 

Projeto de Lei Executivo n°4799/2022 – “Autoriza abertura de crédito adicional suplementar no valor de 
R$22.286,20 e dá outras providências”. Permanece na Comissão de Legislação, Justiça e Redação 
Final. 

Projeto de Lei Executivo n°4800/2022 – “Autoriza abertura de crédito adicional especial no valor de 
R$136.375,82 e dá outras providências”. Pareceres favoráveis aguardando publicidade. 

Projeto de Lei Executivo n°4801/2022 – “Autoriza abertura de crédito adicional especial no valor de 
R$3,00 e dá outras providências”. Para Votação. 

Projeto de Lei Executivo n°4802/2022 – “Autoriza abertura de crédito adicional especial no valor de 
R$129.000,00 e dá outras providências”. Pareceres favoráveis aguardando publicidade. 

Projeto de Lei Executivo n°4803/2022 – “Autoriza abertura de crédito adicional suplementar no valor de 
R$360.000,00 e dá outras providências”. Pareceres favoráveis aguardando publicidade. 

Projeto de Lei Executivo n°4807/2022 – “Autoriza abertura de crédito adicional suplementar no valor de 
R$14.444,00 e dá outras providências”. Permanece na Comissão de Legislação, Justiça e Redação 
Final. 

 

Origem do Poder Legislativo: 

Projeto de Lei Legislativo n°4772/2022 de autoria da Vereadora Patricia Castro-PL – “Denomina-se 
de Ruth Velho Dias o Quiosque que encontra-se dentro do Parque da Fonte do Mato, nesta cidade”. 
Emenda Modificativa n°01/2022 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°4772/2022, 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° - Os demais artigos do Projeto de Lei 4772/2022 
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permanecem inalterados”. Para Votação com Pareceres Contrários à Emenda e Favoráveis ao 
Projeto. 

Projeto de Lei Legislativo n°4784/2022 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”. Permanece na Comissão de Legislação, Justiça e 
Redação Final e na Comissão de Infraestrutura, Desenvolvimento e Bem-Estar Social. 

Projeto de Lei Legislativo n°4790/2022 de autoria do Vereador Antonio Almeida Filho-MDB – 
“Institui homenagem aos Servidores Públicos Municipal Aposentados, em reconhecimento aos serviços 
prestados à Administração Municipal e Câmara de Vereadores, durante o tempo de exercício das suas 
funções”. Está com Pedido de Vista, solicitado pela Vereadora Patricia Castro e deverá ser 
devolvido nesta Sessão à Mesa Diretora. 

Projeto de Lei Legislativo n°4792/2022 de autoria do Presidente Vereador Luis Fernando Torres-PT 
– “Altera a Lei Municipal n°3100, de 08 de janeiro de 2013, que Reorganiza o Quadro de Cargos e 
Salários dos Servidores e Funções Gratificadas do Poder Legislativo Municipal de Caçapava do Sul e dá 
outras providências”. Permanece na Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final e na 
Comissão de Orçamento, Finanças e Contas Públicas. 

Projeto de Lei Legislativo n°4805/2022 de autoria da Vereadora Patricia Castro-PL – “Estabelece 
penalidades administrativas às pessoas físicas ou jurídicas e agentes público que discriminam as 
pessoas com Transtorno de Espectro Autista (TEA) no âmbito do Município de Caçapava do Sul”. 
Permanece na Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final e na Comissão de Infraestrutura, 
Desenvolvimento e Bem-Estar Social. 

Projeto de Resolução n°058/2022 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”. Para Votação com Pareceres Contrários. 

Projeto de Resolução n°059/2022 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”. 
Está com Pedido de Vista, solicitado pelo Vereador Mariano Teixeira e deverá ser devolvido nesta 
Sessão à Mesa Diretora. 

Projeto de Lei Legislativo n°4806/2022 de autoria do Vereador Mariano Teixeira-PP – “Altera o 
anexo da Lei 4321 de 30 de Março de 2022 para incluir a Semana Acadêmica Integrada da Unipampa no 
Calendário de Eventos do Município”. Pareceres favoráveis aguardando publicidade. 

Indicações: 214/2022 de autoria do Vereador Mariano Teixeira-PP – “Indica ao Poder Executivo 
Municipal que seja alterado o beneficiário da Emenda Impositiva n°12/2022, destinada ao CTG Heróis do 
Seival, assim sendo, ficando como novo beneficiário do recurso de R$5.000,00 o CTG Sentinela dos 
Cerros”. Para Votação.  

215/2022 de autoria da Vereadora Mirella Biacchi-PDT – “Indica ao Poder Executivo Municipal o Projeto 
de Lei para compra de produtos oriundos da Agricultura Familiar para complementação das cestas 
básicas distribuídas às famílias carentes do município”. Para Votação.  

216/2022 de autoria da Vereadora Mirella Biacchi-PDT – “Indica ao Poder Executivo Municipal que a 
ação de Microchipagem de animais seja estendida para os animais equinos de propriedade de pessoas 
carentes e que andam errantes pelas ruas de nossa cidade”. Para Votação.  

217/2022 de autoria do Vereador José Celso Brito-MDB – “Indica ao Poder Executivo Municipal, que 
efetue e realize uma licitação para compra de um eletrocardiograma para a Policlínica, já que o aparelho 
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que se encontra atualmente além de ser ultrapassado não consegue suprir a demanda que é muito alta”. 
Para Votação.  

218/2022 de autoria do Vereador José Celso Brito – “Indica ao Poder Executivo Municipal, que estude a 
viabilidade, efetue e realize um projeto para disponibilizar a cedência um horário semanal para uso dos 
usuários do esporte de patinação de forma gratuita no Ginásio Ciro Carlos de Melo”. Para Votação.   

 

Requerimento: 75/2022 de autoria do Vereador Mariano Teixeira-PP – “Requer envio de voto de 
profundo pesar aos familiares da Senhora Maria Marleni Teixeira Trindade”. Para Votação.  

 

Pedidos de Providências: 435/2022 de autoria do Vereador Mariano Teixeira-PP – “Solicita do Poder 
Executivo Municipal, inspeção e reposição de lâmpadas na Rua João Carlos Torres, em frente ao n°475-
Bairro Floresta”. Para Votação.  

436/2022 de autoria da Vereadora Jussarete Vargas-PDT – “Solicita providências do Executivo 
Municipal, que seja feito um mutirão de limpeza, patrolamento e encascalhamento na área Urbana de 
nosso Município”. Para Votação.  

437/2022 de autoria do Vereador Silvio Tondo-PP – “Solicita providência do Poder Executivo Municipal, 
conserto de paralelepípedo na esquina da Rua Barão de Caçapava em frente ao número 1758”. Para 
Votação.  

438/2022 de autoria do Vereador Silvio Tondo-PP – “Solicita providência do Poder Executivo Municipal, 
conserto de paralelepípedo na esquina da Rua Julio de Castilhos com Avenida Pinheiro Machado”. Para 
Votação.  

439/2022 de autoria da Vereadora Patricia Castro-PL – “Solicita providências do Poder Executivo 
Municipal, que seja efetuado o reparo num bueiro que está a 50 metros da RS153-Passo dos 
Enforcados”. Para Votação.  

440/2022 de autoria do Vereador Mariano Teixeira-PP – “Solicita do Senhor Prefeito Municipal, 
providências referente ao esgoto que corre à céu aberto na Rua João Carlos Torres em frente ao n°766-
Bairro Floresta”. Para Votação.  

 

Pedidos de Informações: 75/2022 de autoria do Vereador Luis Fernando Torres-PT – “Solicita 
informações do Poder Executivo Municipal, quem é o Coordenador dos Projetos Presença junto à 
Secretaria da Ação Social, qual o índice do projeto presença de janeiro a junho”. Para Votação.  

76/2022 de autoria do Vereador Silvio Tondo-PP – “Solicita informação do Poder Executivo: Veículo 
autorizado a fazer transporte de paciente de hemodiálise para Cachoeira do Sul, placa, marca, ano e 
RECEFI; Motoristas autorizados da empresa vencedora a realizar o transporte de hemodiálise dos 
pacientes para Cachoeira do Sul”. Para Votação.  

77/2022 de autoria do Vereador Luis Fernando Torres-PT – “Solicita informações do Poder Executivo 
Municipal, solicitar cópia do contrato de prestação de serviço e do edital de reajuste entre Prefeitura e 
Empresa responsável pelo transporte urbano”. Para Votação.  

 

Moção: 26/2022 do Gabinete da Vereadora Mirella Biacchi-PDT – “Concede moção de Aplausos à 
Empresa CFC Maciel e seus colaboradores pelos 25 anos de serviços prestados à Comunidade 
Caçapavana e Região”. Para Votação. 
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