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                                          PAUTA DA SESSÃO ORDINÁRIA DO DIA 20-12-2022  

Origem do Poder Executivo: 

PROCESSO DE CONTAS DO EXECUTIVO MUNICIPAL EXERCÍCIO DE 2018 – “Giovani Amestoy da Silva 
e Luis Carlos Guglielmin”.  Art. 56 e 166 do RI. Permanece na COFCP aguardando prazo. 

Projeto de Lei Executivo n°4879/2022 – “Alteram o art. 3°, inciso I e II da Lei n°4.265 de 08 de setembro de 
2021”. Permanece na CLJRF e na CIDBES. 

Projeto de Lei Executivo n°4880/2022 – “Autoriza abertura de crédito adicional especial no valor de R$ 
5.000,00 e dá outras providências”. Para Votação. 

Projeto de Lei Executivo n°4882/2022 – “Autoriza abertura de crédito adicional especial no valor de 
R$5.000,00 e dá outras providências”. Para Votação. 

Projeto de Lei Executivo n°4884/2022 – “Autoriza abertura de crédito adicional suplementar no valor de 
R$5.000,00 e dá outras providências”. Para Votação. 

Projeto de Lei Executivo n°4887/2022 – “Dispõe sobre a ampliação do limite para abertura de créditos 
suplementares por aporte durante a execução do orçamento do exercício de 2022 e dá outras providências-
(Órgão 08 Secretaria de Município de Obras R$994.752,57)”. Permanece na CLJRF.  

Projeto de Lei Executivo n°4890/2022 – “Dispõe sobre a ampliação do limite para abertura de créditos 
suplementares por aporte durante a execução do orçamento do exercício de 2022 e dá outras providências-
(Órgão 02 Gabinete do Prefeito R$1.025.000,00)”. Permanece na CLJRF e na COFCP. 

Projeto de Lei Executivo n°4894/2022 – “Dispõe sobre a ampliação do limite para abertura de créditos 
suplementares por aporte durante a execução do orçamento do exercício de 2022 e dá outras providências-
(Órgão 07 Secretaria de Município de Cultura e Turismo R$20.000,00)”. Permanece na CLJRF.  

Projeto de Lei Executivo n°4895/2022 – “Dispõe sobre a ampliação do limite para abertura de créditos 
suplementares por aporte durante a execução do orçamento do exercício de 2022 e dá outras providências-
(Órgão 03 Secretaria Geral do Município R$90.000,00)”. Permanece na CLJRF e na COFCP. 

Projeto de Lei Executivo n°4896/2022 – “Estima a receita e fixa a despesa do Município de Caçapava do Sul 
para o exercício financeiro de 2023”. Permanece na CLJRF e na COFCP. 

Projeto de Lei Executivo n°4897/2022 – “Dispõe sobre o Plano de Amortização do Déficit Atuarial do 
Regime Próprio de Previdência Social-RPPS e Altera a Redação dos Artigos 4° e 5° da Lei Municipal 
n°4.244/21”. Permanece na CLJRF e na COFCP. 

Projeto de Lei Executivo n°4898/2022 – “Autoriza abertura de crédito adicional suplementar no valor de 

R$5.000,00 e dá outras providências”. Permanece na CLJRF. 

Projeto de Lei Executivo n°4899/2022 – “Autoriza abertura de crédito adicional suplementar no valor de 

R$150.000,00 e dá outras providências”. Permanece na CLJRF.  

Projeto de Lei Executivo n°4900/2022 – “Autoriza abertura de crédito adicional suplementar no valor de 

R$39.884,00 e dá outras providências”. Permanece na CLJRF. 

Projeto de Lei Executivo n°4901/2022 – “Autoriza abertura de crédito adicional suplementar no valor de 

R$10.000,00 e dá outras providências”. Permanece na CLJRF. 

Projeto de Lei Executivo n°4902/2022 – “Autoriza abertura de crédito adicional suplementar no valor de 

R$9.490,00 e dá outras providências”. Permanece na CLJRF. 

Projeto de Lei Executivo n°4903/2022 – “Autoriza abertura de crédito adicional suplementar no valor de 

R$21.753,00 e dá outras providências”. Permanece na CLJRF. 

Projeto de Lei Executivo n°4904/2022 – “Autoriza abertura de crédito adicional suplementar no valor de 

R$140.000,00 e dá outras providências”. Permanece na CLJRF. 
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Origem do Poder Legislativo: 

Projeto de Lei Legislativo n°4784/2022 de autoria do Vereador Mariano Teixeira-PP – "Reconhece os 
Rodeios Campeiros como patrimônio cultural, prática esportiva e de relevante importância social e 
econômica para o município de Caçapava do Sul”. Permanece na CLJRF e na CIDBES. 

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 CLJRF e na CIDBES. 

Projeto de Lei Legislativo n°4828/2022 de autoria do Vereador Mariano Teixeira-PP – “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 CLJRF e na CIDBES. 

Projeto de Lei Legislativo n°4877/2022 de autoria do Vereador Antonio Almeida Filho-MDB – “Institui a 
Política Municipal de combate à violência Doméstica e Familiar contra a Mulher, estabelece diretrizes e dá 
outras providências”. Permanece na CLJRF e na CIDBES. 

Projeto de Decreto Legislativo n°118/2022 de autoria da Vereadora Mirella Fernandes Biacchi-PDT – 
“Concede o Título de Cidadão Caçapavano ao Senhor André Weissheimer de Borba”. Para Votação. 

 

Indicações: 251/2022 de autoria da Vereadora Jussarete Vargas-PDT- “Indica ao Poder Executivo 
Municipal que seja alterado o objetivo da Emenda Impositiva 053/2022 para “Aportar recurso para 
consultas e exames de Neuropediatria Vale do Jacuí e exames de imagem para usuários do SUS 
em geral através das Clínicas Clidimagem Clínica de Diagnóstico por Imagem Ltda e Clínica de 
Tomografia Caçapavana Ltda, desconsiderando assim a indicação 132/2022”. Para Votação. 

252/2022 de autoria do Vereador Silvio Tondo-PP – “Indica ao Poder Executivo a troca de assunto, 
entidade e objetivo da Emenda 023/2022”. Para Votação.  

 

Requerimentos: 144/2022 de autoria da Vereadora Jussarete Vargas-PDT- “Requer envio de 
votos de profundo pesar aos familiares e amigos de Rosa Paz.” Para Votação. 

145/2022 de autoria do Vereador Silvio Tondo-PP – “Requer o envio de votos de profundo pesar 
aos familiares do Senhor Valter Moreira de Freitas”. Para Votação. 

146/2022 de autoria do Vereador Silvio Tondo-PP – “Requer o envio de votos de profundo pesar 
aos familiares do Senhor Pedro Elson Vargas de Freitas (Tico-Tico)”. Para Votação.  

  

Pedidos de Providências: 567/2022 de autoria do Vereador Mariano Teixeira-PP – “Solicita do 
Senhor Prefeito Municipal, encascalhamento da Rua Silvio Coelho Leal n°96-Bairro Floresta”. Para 
Votação. 

568/2022 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 Magda Marques Brito n°31-Bairro Floresta”. Para Votação. 

569/2022 de autoria do Vereador Luis Fernando Torres-PT – “Solicita providências do Poder 
Executivo Municipal, que seja feita a manutenção da iluminação púbica, através da reposição de 
lâmpadas na rua Baltazar de Bens n°1234-BairroCentro”. Para Votação. 
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