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Da 18a Legislatura, 2a Sessão Legislativa, 26a Sessão 

- 	 Ordinária, Presidência do Vereador Luis Fernando 
- 	 Torres e Marco Vivian, Secretário. 

Às quatorze horas e dezoito minutos do dia trinta 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 103112022, sendo aprovada por unanimidade. Correspondências de Plenário: 
Ofício n 042612022 do Gabinete do Prefeito, encaminhando projeto de lei que "Autoriza 
abertura de crédito adicional suplementar no valor de R$12.000,00 e dá outras 
providências", a fim de ser submetido à apreciação dessa egrégia Casa Legislativa (PL 
n°483712022). Ofício n°42712022 do Gabinete do Prefeito, encaminhando projeto de lei que 
"Autoriza abertura de crédito adicional suplementar no valor de R$30.000,00 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°483612022). Ofício n°43112022 
do Gabinete do Prefeito, encaminhando projeto de lei que "Autoriza abertura de crédito 
adicional suplementar no valor de R$249.900,00 e dá outras providências", a fim de ser 
submetido à apreciação dessa egrégia Casa Legislativa (PL n°483912022). Oficio 
n°43212022 do Gabinete do Prefeito, encaminhando projeto de lei que "Autoriza abertura 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°483812022). Ofício 
n°43612022 do Gabinete do Prefeito, em atenção ao Art.31 da Instrução Normativa CAGE 
n°0612026, informando que houve por parte do Estado do Rio Grande do Sul, através da 
Secretaria Estadual de Obras e Habitação, o repasse de R$70.000,00 (setenta mil reais), 
referente ao Termo de Convênio FPE n 0 160712022, PROA n°2212200-0000466-6, cujo 
objeto é a perfuração de poço tubular profundo para captação e uso de recurso hídrico 
subterrâneo, para fins de abastecimento da comunidade Rincão de Lurdes-Município de 
Caçapava do Sul. Ofício n°02312022 do Gabinete do Vereador Luis Fernando Torres-PT, 
solicitando a retirada de tramitação do Projeto de Lei Legislativo n°481512022 para 
readequação de texto". Projeto de Lei Legislativo n 0483512022 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". Encaminhado às 
Comissões. Projeto de Lei Executivo n°483612022 - "Autoriza abertura de crédito 
adicional suplementar no valor de R$30.000,00 e dá outras providências". Encaminhado 
às Comissões. Projeto de Lei Executivo n 04837/2022 - "Autoriza abertura de crédito 
adicional suplementar no valor de R$12.000,00 e dá outras providências". Encaminhado 
às Comissões. Projeto de Lei Executivo n 0483812022 - "Autoriza abertura de crédito 
adicional suplementar no valor de R$3.000,00 e dá outras providências". Encaminhado às 
Comissões. Projeto de Lei Executivo n°483912022 - "Autoriza abertura de crédito 
adicional suplementar no valor de R$249.900,00 e dá outras providências". Encaminhado 
às Comissões. Decretos Executivos n°s: 4970 ao 4976, de Julho de 2022; 4978 ao 4989, 
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de Julho de 2022; 4992 ao 4996, de Julho de 2022; 5006, de 18 de Agosto de 2022. 
Sanções: Lei n°: 4.378, de 11 de Agosto de 2022, aprovada pelo Poder Legislativo 
Municipal, sancionada e promulgada pelo Prefeito Municipal. Grande Expediente: 
Manifestaram-se os Vereadores: Patricia Castro e em aparte Silvio Tondo. Origem do 
Poder Legislativo: Requerimentos: 9912022 de autoria da Vereadora Patricia Castro-PL - 
"Requer envio de votos de profundo pesar aos familiares da Senhora Denize Salerno 
Saraiva". Deferido de Plano. 10012022 de autoria dos Vereadores: Silvio Tondo-PP e 
Antônio Carlos Casanova-PDT - "Requerem o envio de votos de profundo pesar aos 
familiares da Senhora Valderez Oliveira Cioccari". Deferido de Plano. 10112022 de autoria 
do Vereador Mariano Teixeira-PP - ?Requer envio de voto de profundo pesar aos familiares 
do Senhor José Vilson da Silva Machado". Deferido de Plano. Pedidos de Providências: 
50212022 de autoria do Vereador Marco Vivian-MDB - "Solicita providência do Poder 
Executivo Municipal, que seja feito o conserto de lâmpadas queimadas na Rua Artidor 
Araújo n 0 415-Vila Henriques". Deferido de Plano. 503/2022 de autoria da Vereadora 
Patricia Castro-PL - "Solicita providências do Poder Executivo Municipal, que seja efetuado 
limpeza no entorno da lixeira localizada na Avenida Santos Dumont, esquina a entrada do 
Rincão dos Maciel-Caçapava do Sul/RS". Deferido de Plano. 50412022 de autoria da 
Vereadora Patricia Castro-PL - "Solicita providências do Poder Executivo Municipal, que 
seja efetuado limpeza na parada de ônibus localizada na Avenida Pinheiro Machado 
esquina com a Coriolano Castro/RS". Deferido de Plano. 50512022 de autoria do Vereador 
Antonio Almeida Filho-MDB - "Solicita providências ao Poder Executivo Municipal para que 
efetue a retirada de entulhos na Rua Clarimundo Walmarath esquina Rua Tiradentes-Bairro 
Floresta". Deferido de Plano. 50612022 de autoria do Vereador Antonio Almeida Filho-MDB 
- "Solicita providências ao Poder Executivo Municipal para efetuar a substituição de 
lâmpadas queimadas (Iluminação Pública) na Rua Veranópolis-Bairro Santa Rita". Deferido 
de Plano. 50712022 de autoria do Vereador Marco Vivian-MDB - "Solicita providência do 
Poder Executivo Municipal que seja feito o conserto de lâmpadas queimadas na Rua Idio 
Perceval n°80-Vila São Domingos". Deferido de Plano. 50812022 de autoria do Vereador 
Antonio Almeida Filho-MDB - "Solicita providências ao Poder Executivo Municipal, que 
efetue os devidos reparos e a recolocaçâo das pedras de pavimentação (paralelepípedos) 
na Rua Barão de Caçapava em frente ao Mercado Compre Certo-Bairro Centro". Deferido 
de Plano. 50912022 de autoria do Vereador Antonio Almeida Filho-MDB - "Solicita 
providências ao Poder Executivo Municipal, que efetue os devidos reparos e a recolocação 
das pedras de pavimentação (paralelepípedos) na Avenida Presidente Kennedy-esquina 
Rua Barão de Caçapava-Bairro Centro". Deferido de Plano. Pedidos de Informações: 
09412022 de autoria do Vereador Antonio Almeida Filho-MDB - "Solicita informações ao 
Poder Executivo Municipal quanto ao prédio do Clube Recreativo, em relação ao 
Geoparque". Manifestaram-se os Vereadores: Antonio Almeida Filho; Neste momento 
saiu da Sessão a Vereadora Jussarete Vargas, Silvio Tondo; Assumiu a Presidência a 
Vereadora Patricia Castro; Luis Fernando Torres da Tribuna, não havendo mais 
manifestações foi Deferido de Plano. 09512022 de autoria do Vereador Antonio Almeida 
Filho-MDB - "Solicita informações ao Poder Executivo Municipal quanto ao prédio histórico 
Casa dos Ministérios, situação da permuta e se existe projeto de restauração". 
Manifestaram-se os Vereadores: Antonio Almeida Filho e em aparte Silvio Tondo, não 
havendo mais manifestações foi Deferido de Plano. 09612022 de autoria do Vereador 
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Marco Vivian-MDB - "Solicita informações do Poder Executivo Municipal relação dos 
Servidores com FGs, valor, lotação e cargo de chefia que ocupa". Deferido de Plano. 
Comunicação de Bancada: Manifestou-se o Vereador Silvio Tondo. Retornou • à 
Presidência 0 Vereador Luis Fernando Torres e colocou que tem Sessão dia treze de. : 
setembro que é o dia do desfile e que então estavam vendo a possibilidade de mudar para 

• doze ou quàtorze de setembro, então consulto os demais Vereadores sobre o que acham 
da ideia, onde ficou acertado com os demais Vereadores que a Sessão Ordinária que seria 
dia 13 de setembro às 14 horas será antecipada para o dia 12 de setembro segunda-feira-
às 14 horas e -as reuniões das Comissões e a Pauta dia 0910912022 sexta-feira. 
Explicações Pessoais: Manifestaram-se os Vereadores: Paulo Pereira, Antônio Carlos 
Casanova e da Presidência Luis Fernando Torres. Não havendo mais nada a ser tratado, o 
Presidentê Luis Fernando Torres convocou a todos os Vereadores para a próxima Sessão. 
Ordinária às 14 (Quatorze) horas do dia 06 (seis) de setembro de 2022 (Dois mil e vinte e 
dois), terça-feira, no Plenário desta Casa, lembrando a todos que às treze e trinta horas do 
mesmo dia será realizado o projeto aluno cidadão conforme a Lei municipal n°4.03812019, 
contando com a presença de todos, encerrando a presente Sessão. 

SALA DAS SESSÕES GERftu4 JOÃO MANOEL DE LIMA E SILVA EM 34 (TRINTA) 
DE AGOSTO DE 2022 (Ç IS JVIIL)E VINTE _E DÓIS).  

Presidente 
	

Secretário 
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