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PAUTA DA SESSÃO ORDINÁRIA DO DIA 06-09-2022 

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°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°4810/2022 – “Autoriza abertura de crédito adicional especial no valor de 
R$4.546,55 e dá outras providências”. Permanece na Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final. 

Projeto de Lei Executivo n°4812/2022 – “Autoriza abertura de crédito adicional suplementar no valor de 
R$35.000,00 e dá outras providências. Pareceres favoráveis aguardando publicidade. 

Projeto de Lei Executivo n°4813/2022 – “Autoriza abertura de crédito adicional suplementar no valor de 
R$12.000,00 e dá outras providências”. Permanece na Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final. 

Projeto de Lei Executivo n°4821/2022 – “Autoriza abertura de crédito adicional suplementar no valor de 
R$14.000,00 e dá outras providências”. Pareceres favoráveis aguardando publicidade.  

Projeto de Lei Executivo n°4823/2022 – “Autoriza abertura de crédito adicional especial no valor de 
R$7.300,82 e dá outras providências”. Para Votação.  

Projeto de Lei Executivo n°4826/2022 – “Autoriza abertura de crédito adicional suplementar no valor de 
R$5.000,00 e dá outras providências”. Permaneceu na Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final.        

Projeto de Lei Executivo n°4827/2022 – “Autoriza abertura de crédito adicional especial no valor de 
R$15.000,00 e dá outras providências”. Permaneceu na Comissão de Legislação, Justiça e Redação 
Final.      

Projeto de Lei Executivo n°4829/2022 – “Autoriza abertura de crédito adicional especial no valor de 
R$15.000,00 e dá outras providências”. Pareceres favoráveis aguardando publicidade.  

Projeto de Lei Executivo n°4830/2022 – “Altera a Lei 3672 de 29 de dezembro de 2015, para acrescer no 
Quadro Geral de Servidores, anexo III, 03 (três) vagas do Cargo de Monitor Social”. Permanece na 
Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final e na Comissão de Infraestrutura, Desenvolvimento e 
Bem-Estar Social. 

Projeto de Lei Executivo n°4831/2022 – “Autoriza abertura de crédito adicional especial no valor de 
R$3.000,00 e dá outras providências”. Pareceres favoráveis aguardando publicidade.  

Projeto de Lei Executivo n°4832/2022 – “Autoriza abertura de crédito adicional especial no valor de 
R$100.000,00 e dá outras providências”. Pareceres favoráveis aguardando publicidade.  

Projeto de Lei Executivo n°4833/2022 – “Autoriza abertura de crédito adicional suplementar no valor de 
R$139.380,00 e dá outras providências”. Pareceres favoráveis aguardando publicidade.  

Projeto de Lei Executivo n°4834/2022 – “Altera os anexos I e III da Lei 3.672 de 29 de dezembro de 2015, 
no que se refere ao padrão do cargo e vencimentos para os Agentes Comunitários de Saúde e cumprimento 
aos efeitos da Emenda Constitucional 120/2022 e dá outras providências”. Permanece na Comissão de 
Legislação, Justiça e Redação Final e na Comissão de Infraestrutura, Desenvolvimento e Bem-Estar 
Social.  
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Projeto de Lei Executivo n°4836/2022 – “Autoriza abertura de crédito adicional suplementar no valor de 
R$30.000,00 e dá outras providências”. Permanece na Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final. 

Projeto de Lei Executivo n°4837/2022 – “Autoriza abertura de crédito adicional suplementar no valor de 
R$12.000,00 e dá outras providências”. Permanece na Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final. 

Projeto de Lei Executivo n°4838/2022 – “Autoriza abertura de crédito adicional suplementar no valor de 
R$3.000,00 e dá outras providências”. Permanece na Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final. 

Projeto de Lei Executivo n°4839/2022 – “Autoriza abertura de crédito adicional suplementar no valor de 
R$249.900,00 e dá outras providências”. Permaneceu na Comissão de Legislação, Justiça e Redação 
Final e na Comissão de Orçamento, Finanças e Contas Públicas. 

 

Projeto de Lei Complementar n°07/2022 – “Altera o anexo II da Lei n°2004 de 05 de Setembro de 2006 
(Plano Diretor de Desenvolvimento do Município)”. Permanece na Comissão de Legislação, Justiça e 
Redação Final e na Comissão de Infraestrutura, Desenvolvimento e Bem-Estar Social. 

 

Origem do Poder Legislativo: 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°4815/2022 de autoria do Vereador Luis Fernando Torres-PT – “Dispõe 
sobre a determinação de acesso às escolas municipais”. Retirado pelo autor conforme Ofício 23/2022. 

Projeto de Lei Legislativo n°4824/2022 de autoria do Presidente Luis Fernando Torres – “Altera a Lei 
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 Infraestrutura, Desenvolvimento e 
Bem-Estar Social. 

Projeto de Lei Legislativo n°4825/2022 de autoria dos Vereadores: Patricia Castro-PL e Marco Vivian-
MDB – “Altera a redação do inciso XIV do art.3°, do, inciso II do §6° do art.12, e cria o inciso XIII no art. 4° da 
Lei n°3.383 de 01 de julho de 2014”. Permanece na Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final e 
na Comissão de Infraestrutura, Desenvolvimento e Bem-Estar Social. 

Projeto de Lei Legislativo n°4828/2022 – “Dispõe sobre a isenção na taxa de inscrição de concurso público 
municipal para voluntários que servirem a Justiça Eleitoral 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 Legislativo n°4835/2022 de autoria da Vereadora Mirella Biacchi-PDT – “Altera o anexo da 
Lei 4321 de 30 de Março de 2022 para incluir o evento ‘1° Caçapava em Dança’ no Calendário de Eventos do 
Município”. Permaneceu na Comissão de Legislação, Justiça e Redação final e na Comissão de 
Infraestrutura, Desenvolvimento e Bem-Estar Social. 

 

Indicação: 234/2022 de autoria da Vereadora Patricia Castro-PL – “Indica ao Poder Executivo 
Municipal, que seja alterado o beneficiário da Emenda Impositiva n°036/2022, destinada ao Rotary 
Clube Maria Augusta, assim sendo, ficando como novo beneficiário do recurso de R$5.000,00 a 
Escola Municipal Patricio Dias, para compra de equipamentos para sala de informática”. Para 
Votação.  
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Requerimentos: 102/2022 de autoria do Vereador Antônio Carlos Casanova-PDT – “Requer envio 
de votos de profundo pesar aos familiares e amigos de Carlos Francisco da Silva Godinho (Chico)”. 
Para Votação.  

103/2022 de autoria da Câmara de Vereadores – “Requer envio de votos de profundo pesar aos 
familiares e amigos de Airton D’avila Krause”. Para Votação.  

104/2022 de autoria do Vereador Luis Fernando Torres- PT – “Requer o envio de votos de profundo 
pesar aos familiares da Senhora Fatima Terezinha Lopes Oliveira”. Para Votação.  

105/2022 de autoria do Vereador Silvio Tondo-PP – “Requer o envio de votos de profundo pesar aos 
familiares do Senhor José de Rosso. Para Votação.  

106/2022 de autoria do Vereador Antonio Almeida Filho-MDB – “Requer envio de votos de profundo 
pesar aos familiares e amigos de Elio Severo Pedroso de Freitas”. Para Votação.  

107/2022 de autoria do Vereador Silvio Tondo-PP – “Requer o envio de votos de profundo pesar aos 
familiares da Senhora Maria Felicia Saldanha da Cunha”. Para Votação.  

108/2022 de autoria do Vereador Mariano Teixeira-PP – “Requer envio de voto de profundo pesar 
aos familiares do Senhor Pedro Aneci Pereira”. Para Votação.  

109/2022 de autoria do Vereador Antonio Almeida Filho-MDB – “Requer envio de votos de profundo 
pesar aos familiares e amigos de Antonio Carlos Oleques de Melo”. Para Votação.  

 

Pedido de Providência: 510/2022 de autoria do Vereador Luis Fernando Torres-PT – “Solicita 
providências do Poder Executivo Municipal, que seja criado uma sala de informática para os alunos 
da Escola Nossa Senhora das Graças”. Retirado pelo autor.  

 

Pedido de Informação: 97/2022 de autoria da Vereadora Patricia Castro-PL – “Solicita informações 
do Poder Executivo: A) Qual cronograma para execução de suas emendas impositivas? B) Quais 
das suas emendas impositivas já foram executadas? Datas da execução. C) Quantas de suas 
emendas impositivas faltam executar e qual previsão de datas reais para sua execução? Mandar 
cronograma com previsão de data (dia e mês) que serão executadas as emendas impositivas que 
faltam executar”. Para Votação.  

 

Moções: 38/2022 de autoria do Vereador Silvio Tondo-PP – “Concede moção de voto de aplauso ao 
Senhor Ary Sá de Figueiredo pelos 20 anos de dedicação e competência junto à Companhia 
Riograndense de Saneamento”. Para Votação.  

 

39/2022 de autoria do Vereador Antonio Almeida Filho-MDB – “Concede moção de aplauso à 
Empresa Top Car Veículos pelos 10 anos de atividades em nosso Município”. Para Votação. 

 

 

 

 

Pág.3 de 3 

http://www.cacapava.rs.gov.br/
mailto:contato@cacapava.rs.gov.br

