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- 	 PODER LEGISLATIVO 
ÁMARA MUNICIPAL DE VEREADORES 

apava do Sul - RS - Capital Farroupilha ç. 

ATA N°02512022 

Da 18  Legislatura, 2a Sessão Legislativa, 20  Sessão 
Ordinária, Presidência do Vereador Luis Fernando Torres e 
Marco Vivian, Secretário. 

Às quat&e horas e quinze minutos do dia doze de julho de dois mil e vinte e dois, terça-feira, 
• reuniram-se os edis que compõemeste 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 0024/2022, sendo 
aprovada por unanimidade. Correspondências de Plenário: Ofício n°3212022-
CAC/Unipampa, assinado por José Waldomiro Jiménes Rojas-Diretor do Campus Caçapava 
dá Sul, requerendo o uso da Tribuna Livre da Câmara Municipal de Vereadores de Caçapava do 
Sul/RS para discorrer sobre o transporte coletivo noturno, da linha que dá acesso à Unipampa-
Campus Caçapava do Sul. Ofício n°3312022/DC-CAC/Unipampa, assinado por José 
Waldomiro Jiménes Rajas-diretor do Campus Caçapava do Sul, solicitando inserir pauta no 
uso da Tribuna Livre de Câmara Municipal de Vereadores de Caçapava do Sul/RS agendado para 
o dia 12 de julho de 2022 às 14 horas, nessa Casa Legislativa, para discorrer sobre os cortes 
orçamentários da Unipampa, além do transporte coletivo noturno, da linha que dá acesso' à 
Unipampa-Campus Caçapava do Sul. Ofício n037412022 do Gabinete do Prefeito, 
encaminhando projeto de lei complementar que "Altera o Anexo II da Lei n 02004 de 05 de. 
Setembro de 2006 (Plano Diretor de Desenvolvimento do Município) para ajustar o Gabarito em 
Pavimentos e dá outras providências" (PLC n°0712022). Ofício n 037512022 do Gabinete do 
Prefeito, encaminhando projeto de lei que "Altera o Art.1° da Lei n° 2.292, de 1° de Julho de 2008 
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 (PL n°481112022). Ofício 
n 000212022/FGTAS-Fundação Gaúcha do Trabalho e Ação Social-Secretaria de Trabalho e 
Assistência Social, datado de 12 de julho de 2022, comunicando que o novo Coordenador é o 
Senhor Ricardo Dias de Rosso. Oficio n 001512022 do Gabinete da Vereadora Patricia Castro-
PL, solicitando a retirada de tramitação do Projeto de Lei n 04.805 de 2022, para que possa ser 
realizada a adequação do mesmo. Projeto de Lei Complementar n°0712022 - !'Altera o anexo II:' 
da Lei n°2004 de 05 de Setembro de 2006 (Plano Diretor .de Desenvolvimento do Município)". 
Encaminhado às Comissões. Projeto de Lei Executivo n 0481112022 - "Altera o Art. 1° da Lei 
n 02.292, de 1 0  de julho de 2008 e dá outras providências". Encaminhado às Comissões. 
Decretos Executivos: 4938 de 25 de maio de 2022 e 4965 de 30 de junho de 2022. Sanções: 
Leis nos: 4359 de 20 de junho de 2022, 4362, 4363 e 4364 de 29 de junho de 2022, aprovadas 
pelo. Poder Legislativo, sancionadas e promulgadas pelo Prefeito Municipal. Tribuna Popular: 
Manifestou-se o Professor José Waldomiro Rojas trazendo a necessidade do transporte noturno 
para os alunos da UNIPAMPA, propondo uma reunião conjunta com o Executivo, Legislativo, 
UNIPAMPA e Empresa de Transporte Público para sejam passados os dados e.justificada à 
necessidade do inicio imediato do transporte. Rojas também trouxe dados sobre o corte de 
recursos por parte do Governo Federal à UNIPAMPA o que atingira pontos importantíssimos da 
Universidade como os terceirizados e o Restaurante Universitário, sugerindo a esta Casa que seja 
feita uma moção de repúdio a estes cortes. O Aluno de Engenharia Ambiental Tiago também falou 
sobre a importância do transporte para os alunos e demais pessoas ligadas a Universidade e 
também criticou o corte de verbas pelo Governo Federal. O Presidente Luis Fernando Torres 
agradeceu a presença de ambos e registrou que já está na pauta de hoje uma moção de repúdio 
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Da 18  Legislatura,  2  Sessão Legislativa, 20a Sessão 
Ordinária, Presidência do Vereador Luis Fernando Torres e 
Marco Vivian, Secretário. 

Às quatdfe horas e quinze minutos do dia doze de julho de dois mil e vinte e dois,. terça-feira, 
reuniram-se os edis que compõem este egrégio Parlamento Caçapavano em Sessão Ordinária. .0 
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 002412022, sendo 
aprovada por unanimidade. Correspondências de Plenário: Ofício n°3212022-
CAC/tinipampa, assinado por José Waldomiro Jiménes Rojas-Diretor do Campus Caçapava 
do Sul, requerendo o uso da Tribuna Livre da Câmara Municipal de Vereadores de Caçapava do 
Sul/RS para discorrer sobre o transporte coletivo noturno, da linha que dá acesso à Unipampa-
Campus Caçapava do Sul. Ofício n 03312022/DC-CAC/Unipampa, assinado por José 
Waldomiro Jiménes Rojas-diretor do Campus Caçapava do Sul, solicitando inserir pauta no 
uso da Tribuna Livre de Câmara Municipal de Vereadores de Caçapava do Sul/RS agendádo para 
o dia 12 de julho de 2022 ás 14 horas, nessa Casa Legislativa, para discorrer sobre os cortes 
orçamentários da Unipampa, além do transporte coletivo noturno, da linha que dá acesso à 
Unípampa-Campus Caçapava do Sul. Ofício n 037412022 do Gabinete • do Prefeito, 
encaminhando projeto de lei complementar que "Altera o Anexo II da Lei n 02004 de 05 de 
Setembro de 2006 (Plano Diretor de Desenvolvimento do Município) para ajustar o Gabarito em 
Pavimentos e dá outras providências" (PLC n 00712022). Ofício n°37512022 do Gabinete do 
Prefeito, encaminhando projeto de lei que "Altera o Art.1° da Lei n° 2.292, de 1 0  de Julho de 2008 
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 (PL n 0481112022). Ofício 
n°00212022/FGTAS-Fundação Gaúcha do Trabalho e Ação Social-Secretaria de Trabalho e 
Assistência Social, datado de 12 de julho de 2022, comunicando que o novo Coordenador é o 
Senhor Ricardo Dias de Rosso. Ofício n°01512022 do Gabinete da Vereadora Patricia Castro-
PL, solicitando a retirada de tramitação do Projeto de Lei n 04.805 de 2022, para que possa ser 
realizada a adequação do mesmo. Projeto de Lei Complementar n°0712022 - 'Altera o anexo li. 
da Lei n°2004 de 05 de Setembro de 2006 (Plano Diretor de Desenvolvimento do Município)". 
Encaminhado às Comissões. Projeto de Lei Executivo n 0481112022 - "Altera o Art. 1° da Lei 
n°2.292, de 1° de julho de 2008 e dá outras providências". Encaminhado às Comissões. 
Decretos Executivos: 4938 de 25 de maio de 2022 e 4965 de 30 de junho de 2022. Sanções: 
Leis n°s: 4359 de 20 de junho de 2022, 4362, 4363 e 4364 de 29 de junho de 2022, aprovadas 
pelo Poder Legislativo, sancionadas e promulgadas pelo Prefeito Municipal. Tribuna Popular: 
Manifestou-se o Professor José Waldomiro Rojas trazendo a necessidade do.transporte noturno 
para os alunos da UNIPAMPA, propondo uma reunião conjunta com o Executivo, Legislativo, 
UNIPAMPA e Empresa de Transporte Público para sejam passados os dados e justificada a 
necessidade do início imediato do transporte. Rojas também trouxe dados sobre o corte de 
recursos por parte do Governo Federal à UNIPAMPA o que atingira pontos importantissimos da 
Universidade como os terceirizados e o Restaurante Universitário, sugerindo a esta Casa que seja 
feita uma moção de repúdio a estes cortes. O Aluno de Engenharia Ambiental Tiago também falou 
sobre a importância do transporte para os alunos e demais pessoas ligadas a Universidade.e 
também criticou o corte de verbas pelo Governo Federal. O Presidente Luis Fernando Tórres 
agradeceu a presença de ambos e registrou que já está na pauta de hoje uma moção de repúdio 
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de sua autoria. Em questão de ordem manifestou-se o Vereador Antonio Almeida Filho 
solicitando que a moção fosse feita em nome da Casa. O Vereador Luis Fernando Torres 
registrou que quem quiser poderá subscrever a moção. Grande Expediente: Manifestaram-se os 
Vereadores: Patricia Castro; Neste momento assume a Presidência a Vereadora Patricia Castro; 
Luis Fernando Torres da Tribuna; Retorna à Presidência o Vereador Luis Fernando Torres; Silvio 
Tondo "Boa tarde Senhor Presidente, boa tarde às pessoas que estão nos acompanhando no 
Plenário, às pessoas que nos acompanham pelas redes sociais, TV Câmara, realmente Vereador, 
muito debatido na Sessão passada a questão do transporte aonde coloquei aqui algumas 
comunidades do interior que estão sem transporte, colega Mariano, há praticamente há três anos 
e outros há mais de três anos e várias vezes quando usei esse, o microfone, aonde foi informado 
na primeira reunião com o Diretor de Trânsito do Município quando com o representante da 
comunidade das Minas do Camaquã Senhor José Deni no momento que tivemos a primeira 
reunião no Departamento de Trânsito do município informávamos já que existia pessoas com 
interesse de fazer a linha daquela localidade até o nosso Município, e isto aqui, isto aqui é uma 
prova aonde as pessoas que encaminharam esse documento a esta Casa se comprometem no 
momento da licitação em menos de trinta dias ou até trinta dias iniciar aquela linha de ônibus para 
sanar aquela dificuldade que várias vezes eu cito aqui, imagina uma pessoa que ganha um 
salário mínimo ter que pagar um uber ou ter que pagar um táxi ou pagar um transporte particular 
para poder vir à Caçapava muito mais caro do que uma passagem de ônibus que eles possam ter 
os seus direitos garantidos para vir aqui comprar um remédio na farmácia, para vir fazer uma 
compra no mercado, para vir muitas vezes receber o seu salário, embora pouco, mas receber o 
que é de direito para poder sustentar a sua família, então muitas vezes uma pessoa vem num 
carro e aquela pessoa que vem trás o cartão de todo mundo, e se dá um problema, várias vezes 
eu já falei aqui, e se dá um problema com essa pessoa com os cartões que vem sacar o dinheiro, 
quem é que vai ser o culpado?, como é que vai ficar o relacionamento de amizades daquelas 
famílias se der um problema, mas tem que, parece que as coisas em Caçapava tem que dar um, 
acontecer alguma coisa ruim para depois todo mundo botar a mão na cabeça para tentar resolver, 
está fácil, está aqui, o pessoal está pedindo a licitação, inclusive até vou falar o valor, o Senhor 
me permite Senhor Presidente, aqui diz que inclusive o Transporte Urbano aqui eles fazem e com 
uma taxa no valor de dois reais e cinquenta, e por que o questionamento que nós fizemos quando 
passou a quatro reais não passou nessa Casa?, é porque justamente não tem o contrato oficial 
com a empresa que tá aí, o que que vai precisar acontecer? Será que tem que acontecer alguma 
tragédia?, acontecer alguma coisa para todo mundo desta Casa colocar a mão na cabeça e o 
Executivo também para que as coisas possam voltar acontecer em Caçapava do Sul, é muito 
triste a própria comunidade tentando resolver e o Executivo me parece que não tem interesse, 
mas por que que não tem esse interesse?, o que que está acontecendo?, por que que não tem a 
transparência que nós tanto cobramos aqui?, ninguém está acusando a, b ou c, mas o que que 
essa Casa quer, transparência e que as coisas aconteçam, que o serviço devido ao direito do 
morador de Caçapava do Sul seja atendido, é o mínimo que o Executivo tem que fazer, é o 
mínimo, infelizmente a gente não está vendo isso hoje, muito obrigado!", Antonio Almeida Filho, 
Antônio Carlos Casanova "Senhor Presidente, colegas Vereadores, tava o pessoal da 
Unipampa, a gente sabe do transporte, Vereador Boca, das dificuldades que temos, até eu vou 
pedir que fique registrado em Ata o pronunciamento do Vereador Silvio, que eu acho que a 
Prefeitura tem que fazer nem que seja um contrato emergencial com essa empresa que tá 
cobrando dois reais e cinquenta imediato porque essa firma provavelmente, Vereador Boca, não 
tem, foi setenta e quatro, não deve ter nada em vigor, nada vigente e nem eles têm a concessão 
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dessas linhas, dessas linhas do Município, se já tá vencido, não tem contrato, eles não têm a 
concessão das linhas, e das Minas do Camaquã eu comentei aqui que numa época que 
cancelaram a linha a gente tentou achar alguém que fizesse a linha e ninguém quis, que bom que 
tem um documento ele se oferecendo, até peço Vereador Boca uma cópia desse documento para 
gente, para mim levar em mãos para o Prefeito e isso ai é uma coisa que então, eu acho que isso 
aí caiu do céu se tem alguém querendo fazer a linha todos os horários por dois e cinquenta, é, 
olha isso aí a gente ganhou o ano se nós conseguirmos essa empresa, e Vereador Lélo, a vida 
da gente a gente aprende às vezes, às vezes não, sempre quando a gente lida com doença, que 
a gente lida com problemas pessoais, que a gente nunca sabe o dia de manhã né, já passei por 
uns mal bocados com meu filho há uns cinco, seis anos atrás e Deus deu a oportunidade dele 
continuar aqui conosco e a gente aprende muito com isso, eu aprendi não ter pressa, às vezes tu 
fica numa fila dum banco dez minutos ou do mercado e fica bem atacado porque está demorando 
e eu ficava no Hospital uma semana vendo o relógio passar, sentado olhando sem saber o que 
que seria, então aí eu aprendi a não ter aquela pressa, aquela ansiedade quando tu tá numa fila 
ou em algum lugar e já tem o ditado né, o passado passou, o futuro a Deus pertence e o presente 
já diz a palavra, o presente de Deus a gente poder estar vivendo esse momento, então a gente 
aprende muito com isso e a gente com a idade a gente vai amadurecendo, Lélo, e a gente vê o 
que que a gente é, é uma vela acesa como dizia o pai e a mãe, qualquer ventinho a gente podetá 
aí; só quem ganha com isso é o Mano, mas o Mano tá ali, se ele lhe ligou era para, era para te 
deixar boas energias também Lélo que a gente sabe isso aí tudo que passa com a gente aqui de 
coisas difíceis é para a gente ter uma aprendizado e pra gente ter um crescimento como pessoa, 
mas Boca vamos lutar com isso aí, olha, essa, esse documento que tu recebeu aí assim tem que 
levar se é o Prefeito é quem decide, nem sei se é o Prefeito, pois se não tem concessão essas 
linhas, tinha que começar amanhã com essa empresa que quer fazer todos os horários a dois e 
cinquenta, não dá nem pra pensar, dá pra começar amanhã, isso aí eu cobro, vou cobrar, quero 
amanhã de manhã o primeira horário quero levar esse documento e vamos cobrar e se não, se 
ficarem enrolando vamos para a Defensoria Pública porque isso aí vai beneficiar toda a 
comunidade em especial a comunidade carente, e continuo com aquela ideia o Município carente 
quinem o nosso, as pessoas que trabalham que são de baixa renda também teria'que ter um 
transporte gratuito ou subsidiado, mas isso aí é para o futuro, mas vamos lutar Boca, isso ai é 
uma causa que se ta, se assinar um contrato que vai cumprir isso ai não tem nem o que pensar 
né, muito obrigado", Silvio Tondo em questão de ordem solicitando que o pronunciamento do.• 
Vereador Antônio Carlos Casanova fique registrado em ata, Marco Vivian e da Presidência. Luis 
Fernando Torres. Origem do Poder Executivo: Projeto de Lei Executivo n 0479612022 -. 
"Autorizã abertura de crédito adicional suplementar no valor de R$3.000,00 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 
n0479612022 foi aprovado por unanimidade. Projeto de Lei Executivo n 0480012022 - "Autoriza 
abertura de crédito adicional especial no valor de R$136.375,82 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 manifestaram-se os Vereadores: Marco Vivian, Luis Fernando 
Torres da Presidência e Silvio Tondo. Colocado em votação o Projeto de Lei Executivo 
n0480012022 foi aprovado por unanimidade. Projeto de Lei Executivo n 04802/2022 - "Autoriza 
abertura de crédito adicional especial no valor de R$129.000,00 e dá outras providências". Foi 
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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 manifestaram-se os Vereadores: Assume a Presidência a 
Vereadora Patricia Castro; Luis Fernando Torres; Retorna à Presidência o Vereador Luis 
Fernando Torres; Antônio Carlos Casanova. Colocado em votação o Projeto de Lei Executivo 
n 0480212022 foi aprovado por unanimidade. Projeto de Lei Executivo n°480312022 - "Autoriza 
abertura de crédito adicional suplementar no valor de R$360.000,00 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 04803/2022 foi aprovado 
por unanimidade. Origem do Poder Legislativo: Projeto de Lei Legislativo n 0477212022 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°0112022 
de autoria do Vereador Antonio Almeida Filho-MDB ao projeto de lei Legislativo 
n°477212022 - "Modifica o Art. 1° do Projeto de Lei n 0477212022, passando a valer-se da seguinte 
redação: Art. 1 0  - 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 
477212022 permanecem inalterados". Retornando à pauta, foi feita a leitura do parecer da 
Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final e da Comissão de lnfraestrutura, 
Desenvolvimento e Bem-Estar Social, ambos contrários à emenda. Colocado em discussão 
o parecer manifestou-se o Vereador Antonio Almeida Filho. Colocado em votação o parecer 
contrário à Emenda Modificativa n 001/2022, da Comissão de Legislação, Justiça e Redação 
final foi aprovado com seis votos favoráveis dos Vereadores: Marco Vivian, Antônio Carlos 
Casanova, Mariano Teixeira, Patricia Castro, Zilmar Araújo e Silvio Tondo e com quatro votos 
contrários dos Vereadores: Paulo Pereira, Jussarete Vargas, Mirella Fernandes e Antonio 
Almeida Filho. Assim foi rejeitada/arquivada a Emenda Modificativa n°00112022 conforme 
determina o §3 0 , do art. 129 do Regimento Interno. Dando continuidade a deliberação do 
projeto 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°477212022 foi aprovado por unanimidade. Em declaração de voto manifestaram-se os 
Vereadores: Patricia Castro. Antonio Almeida Filho, Luis Fernando Torres da Presidência, 
Antônio Carlos Casanova, Marco Vivian e da Presidência Luis Fernando Torres. Projeto de Lei 
Legislativo n 04806/2022 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". 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 0480612022 foi aprovado por 
unanimidade. Projeto de Resolução n 005812022 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". Retornando à pauta, foi feita a 
leitura do parecer contrário da Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final e do 
parecer contrário da Comissão de lnfraestrutura, Desenvolvimento e Bem-Estar Social. 
Colocado em discussão o parecer da Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final 
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manifestaram-se os Vereadores: Antonio Almeida Filho; Neste momento assume à Presidência 
à Vereadora Patricia Castro; Luis Fernando Torres da Tribuna; Retorna à Presidência o Vereador, 
Luis Fernando Torres; Mariano Teixeira e Paulo Pereira. Colocado em votação o parecér 
contrario da Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final recebeu cinco votos 
favoráveis dos Vereadores: Marco Vivian, Mariano 'Teixeira, Patricia Cãstro, Zilmar Araújo é 

• Silvio Tondo e cinco votos contrários dos Vereadores: Antônio Carlos .Casanova Jussarete 
Vargas, Paulo Pereira, Mirella Fernandes e Antonio Almeida Filho. Como hõuve enipáte'.na 
votação do parecer o Vereador Luis Fernando Torres votou afavor dó parecér,•assim 
conforme determina o §3 0 , do art. 129 do Regimento Interno restou oprajeto deResoluçãci, 
n005812022 arquivado/rejeitado. Em declaração de voto manifestaràm-se ás Vereadõri: 
Antonio Almeida Filho, Mariano Teixeira, Màrco Vivian, Antônio Carlos Casanova e da Presidência 
Luis Fernando Torres. Requerimentos: 7612022 de autoria do Vereadbr António Almeida Filho-' 
MDB - "Requer envio de votos de profundo pesar aos familiares de José Paulo Correa Costa". 
Deferido de Plano. 7712022 de autoria do Vereador Mariano Teixeira-PP - "Requer envio de voto 
de profundo pesar aos familiares da Senhora Judite Terezinha Xavier de Vagas'. Deferido de 
Plano. Pedidos de Providências: 44112022 de autoria do Vereador Mariano Teixeira-PP-
"Solicita ao Senhor Prefeito Municipal, patrolamento e encascalhamento da Rua AS'rtàn  Senna-
Bairro Cidade Jardim em toda sua extensão". Deferido •de Plano. 44212022 de autoria do 
Vereador Antonio Almeida .Filho-MDB - "Solicita providências ao Poder Executivo Municipal, que 
efetue limpeza • de canteiros na Rua Independência-Bairro Henriques". Deferido de Plano. 
44312022 de autoria do Vereador Antonio Almeida Filho-MDB - "Solicita providêhcias ao Poder 
Executivo Municipal, que efetue uma limpeza de canteiros na Rua Martins Alves Sitó-Báirro 
Hénriques. Deferido de Plano. 44412022 de autoria do Vereador Antonio Almeida Filho-MDB - 
"Solicita providências ao Poder Executivo Municipal, que efetue a limpeza e desentupimento de 
uma boca de lobo na Rua Pércio Nicola próximo ao número 214-Bairrõ Cidadé Jardim". Deferido, 
de Plano. 44512022 de autoria do Vereador Antonio Almeida Filho-MDB —"Solicita prõvidências 
ao Poder Executivo Municipal, que efetue a limpeza e desentupimento de uma boca de lobo, 
próximo ao número 123, na Rua Independência-Bairro Henriques". Deferido 

'
de Plano. 

Observação: O n 044612022 de pedidos de providências foi anulado.447/2022 de autoria do 
Vereador Antonio Almeida Filho-MDB - "Solicita providências ao Poder Executivo Municipal, qué 
efetue limpeza de canteiros na Rua Pércio Nicola-Bairro Cidade Jardim". Deferido de Plano.. 
44812022 de autoria do Vereador Antonio Almeida Filho-MDB - "Solicita providências ao PôØr 
Executivo Municipal, que efetue reparos, patrolamento e encascalhamento na. Estrada do Passo 
da Chácara-Interior do Município". Deferido de Plano. 44912022 de autoria do Vereador Antonio: 
Almeida Filho-MDB - "Solicita providências ao Poder Executivo Municipal, que efetue a limpeza é 
desentupimento de bueiro na Rua Patrício Pazinato próxfrno ao n°80-Bairro Pazinato". Deferido. 
de Plano. 45012022 de autoria do Vereador Antonio Almeida Filho-MDB - "Solicita prov.idêhciàs 
ao Poder Executivo Municipal, que efetue reparos no acesso da Escola Municipal. Patrício Dias 
Ferreira, do portão de entrada do pátio até a portaria do prédio". Deferido de Plano. 451/2922 de 
autoria do Vereador Antonio Almeida Filho-MDB - "Solicita providências ao Poder Exebutivo: 
Municipal, .que efetue reparos, patrolamento e encascalhamento na Rua Martins Alves SitórBairro. 
Henriques". Deferido de Plano. 45212022 de autoria do Vereador Antonio Almeida Filho-MDB -. 
"Solicita providências ao Poder Executivo Municipal, que efetue retirada de resíduos (lixo) na Rua 
Pércio Nicola, próximo ao n 0 175-Bairro Cidade Jardim". Deferido de Plano. Pedido, de, 
Informação: 7812022 de autoria do Vereador Silvio Tondo-PP - "Solicita informações ao .  Poder; 
ExecUtivo: Qual valor arrecadado pelo recebimento de IPTU das seguintes instituições, valôr.  
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individual: CTG Sentinela dos Cerros, CTG Heróis do Seival, CTG Pampa e Querência, CTG 
Família Nativista, CTG Sentinela do Forte, CTG Clareira da Mata, CTG Ronda Crioula, 
Associação de Trovadores Ruy Freitas; e Quanto representa no total da arrecadação deste 
imposto, os valores pagos por estas instituições". Deferido de Plano. Moção: 2712022 de autoria 
do Vereador Luis Fernando Torres-PT - "Concede moção de Repúdio aos cortes no orçamento da 
Universidade Federal do Pampa, efetuados pelo Governo Federal oficializado no Diário Oficial da 
União no dia 24 de junho de 2022". Deferida de Plano. Comunicação de Bancada: 
Manifestaram-se os Vereadores: Silvio Tondo, Neste momento assume a Presidência a 
Vereadora Patricia Castro; Luis Fernando Torres da Tribuna. Comunicação de Vereador: 
Manifestaram-se os Vereadores: Antonio Almeida Filho, Luis Fernando Torres; Retorna à 
Presidência o Vereador Luis Fernando Torres. Explicações Pessoais: Manifestaram-se os 
Vereadores: Antônio Carlos Casanova, Luis Fernando Torres da Presidência, Antonio Almeida 
Filho, Patricia Castro, Mariano Teixeira e da Presidência Luis Fernando Torres. 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 19 (dezenove) de julho de 2022 .(Dois mil 
e vinte e dois), terça-feira, no Plenário desta Casa, encerrando a presente Sessão. 

SALA DAS SESSÕES 1GENÇIQLL JOÃO MANOEL DE LIMA E SILVA, EM 12 (DOZE) DE 
JULHO DE 2022 (DOIIVlIL 'V TE E DOIS). 

Presidente 	 Secretário 
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