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Da 188  Legislatura,  28 Sessão Legislativa, 298 Sessão 
Ordinária, Presidência do Vereador Luis Fernando 
Torres e Marco Vivian, Secretário. 

Às quatorze horas e sete minutos do dia vinte e um de setembro de dois mil e vinte e dois, 
quarta-feira, reuniram-se os edis que compõem este egrégio Parlamento Caçapavano em 
Sessão Ordinária. O Presidente após verificar que havia número legal, com as ausências dos 
Vereadores Antonio Almeida Filho e Patricia Castro, conforme ofícios, deu por aberto os 
trabalhos da Sessão e colocou em discussão e votação a ata n°03412022, sendo aprovada 
por unanimidade. Correspondências de Plenário: Ofício n 002312022 do Gabinete da 
Vereadora Patricia Castro-PL, informando que esta Vereadora não estará presente na 
Sessão Ordinária desta quarta-feira dia 21 em razão de agenda de saúde assumido 
anteriormente, uma vez que a Sessão foi transferida por motivo do feriado de 20 de setembro. 
Ofício n°023/2022 do Gabinete do Vereador Antonio Almeida Filho-MDB, justificando sua 
ausência na Sessão Ordinária do dia 21 de Setembro de 2022 por motivo de saúde. Ofício 
n°462/2022 do Gabinete do Prefeito, encaminhando projeto de lei que "Autoriza abertura de 
crédito adicional suplementar no valor de R$570.000,00 e dá outras providências", a fim de ser 
submetido à apreciação dessa egrégia Casa Legislativa (PL.484812022). Oficio n 046312022 do 
Gabinete do Prefeito, encaminhando projeto de lei que "Autoriza abertura de crédito especial 
no valor de R$1 .584,52 e dá outras providências", a fim de ser submetido à apreciação dessa 
egrégia Casa Legislativa em regime de urgência (PLn 04849/2022). Ofício n°46612022 do 
Gabinete do Prefeito, encaminhando projeto de lei que "Autoriza abertura de crédito 
suplementar no valor de R$2.000,00 e dá outras providências", a fim de ser submetido à 
apreciação dessa egrégia Casa Legislativa (PL n°484712022). Oficio n 046812022 do Gabinete 
do Prefeito, encaminhando projeto de lei que "Autoriza abertura de crédito adicional 
suplementar no valor de R$2.100,00 e dá outras providências", a fim de ser submetido à 
apreciação dessa egrégia Casa Legislativa (PL n°485012022). Projeto de Lei Executivo 
n 0484712022 - "Autoriza abertura de crédito adicional suplementar no valor de R$2.000,00 e dá 
outras providências". Encaminhado às Comissões. Projeto de Lei Executivo n°4848/2022 - 
"Autoriza abertura de crédito adicional suplementar no valor de R$570.000,00 e dá outras 
providências". Encaminhado às Comissões. Projeto de Lei Executivo n°4849/2022 - 
"Autoriza abertura de crédito adicional especial no valor de R$1 .584,52 e dá outras 
providências". Encaminhado às Comissões. Projeto de Lei Executivo n 0485012022 - 
"Autoriza abertura de crédito adicional suplementar no valor de R$2.100,00 e dá outras 
providências". Encaminhado às Comissões. Projeto de Lei Legislativo n°485112022 de 
autoria,da Vereadora Mirelta Fernandes Biacchi-PDT - "Altera o anexo da Lei 4321 de 30 de 
Março de 2022 para incluir o evento 'Música na Praça'". Encaminhado às Comissões. 
Grande Expediente: Manifestou-se o Vereador Silvio Tondo. Em questão de ordem 
manifestou-se o Vereador Silvio Tondo solicitando que seja confeccionado requerimento de 
votos de pesar em nome da Casa à Senhora Geni Margarete Miranda. Origem do Poder 
Executivo: Projeto de Lei Executivo n 0478112022 - "Autoriza o Poder Executivo a doar 
imóveis de propriedade do Município de Caçapava do Sul para fins de interesse social, e dá 
outras providências". 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 
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Projeto de Lei Executivo n 0478112022 foi aprovado por unanimidade. Projeto de Lei 
Executivo n°483612022 - "Autoriza abertura de crédito adicional suplementar no valor de 
R$30.000,00 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°483612022 foi aprovado por unanimidade. Projeto de Lei 
Executivo n°4837/2022 - "Autoriza abertura de crédito adicional suplementar no valor de 
R$12.000,00 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°483712022 foi aprovado por unanimidade. Projeto de Lei 
Executivo n 04838/2022 - "Autoriza 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 n 0483812022 foi aprovado por unanimidade. Projeto de Lei 
Executivo n°484112022 - "Autoriza o Poder Executivo a doar uma Cama Motorizada para 
Parto à associação Hospital de Caridade Dr. Victor Lang e dá outras providências". 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 disctjssão e votação o Projeto de Lei Executivo n 0484112022 
foi aprovado por unanimidade. Origem do Poder Legislativo: Requerimento: 11512022 de 
autoria do Vereador Antonio Almeida Filho-MDB - "Requer envio de votos de profundo pesar 
aos familiares e amigos de Marcell Teixeira". Deferido de Plano. Pedido de Providência: 
51812022 de autoria do Vereador Luis Fernando Torres-PT - "Solicita providências do Poder 
Executivo Municipal, que seja feita podas das árvores da Avenida Alfredo Duarte". Deferido de 
Plano. Comunicação de Bancada Manifestou-se o Vereador Silvio Tondo 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 27 (Vinte e sete) de setembro de 2022 (Dois mil e vinte e dois), terça-feira, no 
Plenário desta Casa, encerrando a presente Sessão. 
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