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ATA N°028/2022 

Da 181  Legislatura, 2a Sessão Legislativa, 23a Sessão 
Ordinária, Presidência do Vereador Luis Fernando 
Torres e Marco Vivian, Secretário. 

Às quatorze horas e seis minutos do dia dois de agosto 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 presença de todos os Vereadores, 
deu por aberto os trabalhos da Sessão e colocou em discussão e votação a ata n 0027/2022, 
sendo aprovada por unanimidade, também foi lida e rubricada a ata da Audiência Pública 
sobre a situação das Estradas e Ruas do Município. Correspondências de Plenário: 
Oficio n°397/2022 do Gabinete do Prefeito, encaminhando projeto de lei que "Autoriza 
abertura de crédito adicional suplementar no valor de R$14.000,00 e dá outras providências", a 
fim de ser submetido à apreciação dessa egrégia Casa Legislativa (P.L. n°482112022). Ofício 
n 040412022 do Gabinete do Prefeito, encaminhando projeto de lei que "Autoriza o Poder 
Executivo Municipal a contratações temporárias de 02 (dois) Médicos Pediatras, pelo período 
de 12 (doze) meses, prorrogável por igual período 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°482212022). Oficio n°40812022 do Gabinete do Prefeito, 
encaminhado informações solicitadas pela Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final 
desta Casa, referentes ao Projeto de Lei n°481112022. Projeto de Lei Executivo n 04821/2022 
- "Autoriza abertura de crédito adicional suplementar no valor de R$14.000,00 e dá outras 
providências". Encaminhado às Comissões. Projeto de Lei Executivo n°4822/2022 - 
"Autoriza o Poder Executivo Municipal a contratações temporárias de 02 (dois) Médicos 
Pediatras, pelo período de 12 (doze) meses, prorrogável por igual período e dá outras 
providências". Encaminhado às Comissões. 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; Jussarete Vargas, Paulo Pereira "Senhor Presidente, Senhoras e Senhores 
Vereadores, todos que nos acompanham pela tv câmara, demais pessoas aqui presentes, 
Senhor Presidente com relação ao transporte escolar, ao transporte urbano e o seu pedido de 
vista, eu não vejo nenhuma falta de respeito de o Diretor de Trânsito enviar este documento, o 
documento que o Senhor pediu, Senhor Presidente, o Senhor recebeu, porque não existe 
outro, todos nós soubemos que não existe outro documento, esta empresa se instalou na 
década de setenta em Caçapava e se não me falha a memória, Vereador Leio, está na décima 
administração da mesma maneira, não estou dizendo que esteja errado ou que esteja certo, 
agora passagem a dois e cinquenta eu duvido, Vereador Caio, eu duvido que uma empresa 
participe de uma licitação, compre veículos, pague aluguel, água, luz, encargos sociais, salários 
de funcionários e coloque passagem, Vereador Mano, a dois e cinquenta, duvido, nem aqui, 
nem em Lavras, nem em Santana da Boa Vista que são uns municípios bem menores que 
Caçapava, duvido, essa eu duvido, agora também torço para que o Prefeito faça a licitação, 
Vereador Marquinho, do transporte urbano, porque faz muitos anos que esta Casa cobra, que 
ai venha para cá, porque ai esta câmara vai ter que aprovar a tarifa das passagens ai eu quero 
ver se vai ter passagem a dois e cinquenta, porque passou Carlinhos Meio, um, Otomar Vivian, 
dois, Jorge Abdala, três, Roberto Antônio Machado, quatro, José Erli, cinco; Jorge Abdala de 
novo, seis, José Erli de novo, sete, Coronel Tiaraju, oito, Giovani Amestoy, nove, e de novo 
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dez, dez administrações, e a novela do transporte público urbano continua a mesma, é todos os 
anos, passa um mês, passa dois, passa uma semana e está novamente em debate aqui nesta 
Casa, agora eu digo torço, Vereador Caio, para que o Prefeito licite o transporte público urbano, 
agora mais uma vez eu reforço, duvido que alguma empresa venha para Caçapava e consiga 
se manter com passagem a dois e cinquenta, duvido, quero ver esta passagem a dois e 
cinquenta, a pessoa sair lá da Promorar e ir até o Eterg e pagar dois e cinquenta de passagens 
eu quero ver, quem é a empresa que vai participar da licitação e vai ganhar a licitação do 
transporte público com todo o custo que tem para manter uma empresa e cobrar passagem a 
dois e cinquenta, muito obrigado", Luis Fernando Torres da Presidência, Antônio Carlos 
Casanova, Luis Fernando Torres da Presidência, Silvio Tondo, Zilmar Araújo, Marco Vivian e 
da Presidência Luis Fernando Torres. Origem do Poder Legislativo: Indicações: 22912022 de 
autoria do Vereador Mariano Teixeira-PP - "Indica à Mesa Diretora do Poder Legislativo 
Municipal, o retorno da interiorização das Sessões Ordinárias da Câmara de Vereadores no 
Município de Caçapava do Sul'. Deferida de Plano. 23012022 de autoria do Vereador Antonio 
Almeida Filho-MDB - "Indica ao Poder Executivo Municipal, que se enquadre na legislação 
vigente e conceda o piso de agentes comunitários de saúde, retroativo a maio de 2022, 
conforme a emenda constitucional n 0 120 de 05 de maio de 2022". Deferida de Plano. Pedidos 
de Providências: 47412022 de autoria da Vereadora Jussarete Vargas-PDT - "Solicita 
providências do Executivo Municipal, que seja feito reparo de lâmpada queimada na Rua 
Gabriel Gomes Lucas n°361". Deferido de Plano. 47512022 de autoria da Vereadora Jussarete 
Vargas-PDT - "Solicita providências do Executivo Municipal, que seja feito reparo de lâmpada 
queimada na propriedade do Senhor Pedro Oleques na Serra do Santa Bárbara". Deferido de 
Plano. 47612022 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 
Carlos Alberto n 0 17". Deferido de Plano. 47712022 de autoria do Vereador Luis Fernando 
Torres-PT - "Solicita providências do Poder Executivo Municipal, que seja feito a recuperação 
de uma boca de lobo que está totalmente danificada na Rua do Aterro abaixo do Mercado do 
Senhor Medina-Bairro Promorar". Deferido de Plano. 47812022 de autoria do Vereador Luis 
Fernando Torres-PT - "Solicita providências do Poder Executivo Municipal, que seja feita a 
manutenção da iluminação pública, através da reposição de lâmpadas na Rua Martha Arlete 
Teixeira próximo ao n°125-Bairro Promorar". Deferido de Plano. 47912022 de autoria do 
Vereador Antonio Almeida Filho-MDB - "Solicita providências ao Poder Executivo Municipal, 
que realize a reestruturação e sinalização da Ponte do Santa Bárbara após a Ponte dos 
Lanceiros, pois a mesma encontra-se intransitável". Deferido de Plano. 480/2022 de autoria do 
Vereador Antonio Almeida Filho-MDB - "Solicita providências ao Poder Executivo Municipal, 
que efetue reparos na tubulação que se encontra danificada na Avenida Pedro Anunciação 
(Beco ao lado do Motel), Bairro Alto das Catacumbas". Deferido de Plano. 48112022 de autoria 
do Vereador Antonio Almeida-MDB - "Solicita providências ao Poder Executivo Municipal, que 
efetue reparos, patrolamento e encascalhamento na estrada da entrada da Br290 até o Chico 
Mariane na localidade do Lagoão-lnterior do Município". Deferido de Plano. 48212022 de 
autoria do Vereador Antonio Almeida Filho-MDB - "Solicita providências ao Poder Executivo 
Municipal, que efetue reparos, patrolamento e encascalhamento na Estrada do Rincão da Fé 
até a Chácara Queimada-Interior do Município". Deferido de Plano. Moções: 3212022 de 
autoria da Vereadora Jussarete Vargas-PDT - "Concede Moção de aplausos ao Dr. Antonio 
Almeida Filho pela posse como Presidente da OAB Subseção de Caçapava do Sul para gestão 
de 2022/2024". Deferido de Plano. 3/2022 de autoria da Vereadora Jussarete Vargas-PDT - 
"Concede moção de Aplausos à Dra  Ana Cláudia Machado Silveira pela posse como Delegada 
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ESA da OAB Subseção de Caçapava do Sul". Deferido de Plano. Comunicação de Bancada: 
Neste momento assume a Presidência a Vereadora Patricia Castro. Manifestaram-se os 
Vereadores: Luis Fernando Torres da Tribuna; Retornou à Presidência o Vereador Luis 
Fernando Torres; Marco Vivian, Luis Fernando Torres da Presidência, Mirella Fernandes em 
espaço cedido pelo Líder Paulo Pereira, Luis Fernando Torres da Presidência, Patricia Castro e 
Silvio Tondo. Comunicação de Vereador: Manifestaram-se os Vereadores: Patricia Castro, 
Paulo Pereira, Antônio Carlos Casanova; Neste momento assume a Presidência a Vereadora 
Patricia Castro; Luis Fernando Torres da Tribuna; Retorna à Presidência o Vereador Luis 
Fernando Torres; Mirella Fernandes, Silvio Tondo, Luis Fernando Torres da Presidência e 
Marco Vivian. Explicações Pessoais: Manifestaram-se os Vereadores: Paulo Pereira, Silvio 
Tondo, Antônio Carlos Casanova 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 09 (Nove) de agosto de. 2022 (Dois mil 
e vinte e dois), terça-feira, no Plenário desta Casa, encerrando a presente Sessão. 

SALA DAS SESSÕES GNEFA%. JOÃO MANOEL DE LIMA E SILVA, EM 02 (DOIS) DE 
AGOSTO DE 2022 (DOIS IL 	NTE E DOIS). 

rnan  
Presidente 	 Secretário 
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