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ATA Nº 05/2015 

 

 

 

 
Aos dois dias do mês de março de dois mil e quinze, nesta cidade de Veranópolis, na sala de 

Sessões da Câmara Municipal de Vereadores de Veranópolis, às dezenove horas, reuniram-se 

os senhores Vereadores em caráter Ordinário sob a Presidência do Vereador Rudimar 

Caglioni. -----------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Encerrado o prazo de licença do Vereador Vladis José Scorsatto, o mesmo retomou sua vaga 

junto à Câmara de Vereadores. ---------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

1 – ABERTURA E VERIFICAÇÃO DO QUORUM: O Presidente solicitou ao Secretário 

que procedesse a verificação das presenças. Estavam presentes e assinaram o respectivo livro, 

os vereadores: PP – Lirio Soares e Celito César Bortoli; PDT – Luis Carlos Comiotto; 

Thomas Schiemann; PMDB – Irineu Machado dos Santos e Alice Hoffmann Peruffo; PV – 

Vladis José Scorsatto; PSD - Moisés Pertile; Rudimar Caglioni – PRB. ---------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

2 – DISCUSSÃO E VOTAÇÃO DA ATA: Foi realização a discussão e votação da Ata nº 

04/2015, sendo a mesma aprovada por unanimidade. -------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

3 - LEITURA DA CORRESPONDÊNCIA: Leitura do Ofício nº 056/2015 do Executivo 

Municipal encaminhando projetos de Lei para trâmite na Casa. O Presidente recebeu a 

matéria em regime normal.  -------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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 4 – PEQUENO EXPEDIENTE: Emenda à Lei Orgânica: nº 01 – Dispõe sobre Emenda 

ao texto da Lei Orgânica Municipal de Veranópolis. Proposições: nº 001 – Moção de aplauso 

a Agência do Banco do Brasil de Veranópolis, pelos 50 anos de instalação e prestação de 

serviços à nossa cidade; nº 002 – Moção de aplauso ao desempenho da aluna TAIANE 

CECHIN durante a participação da prova do ENEM de 2014, obtendo nota máxima na 

redação da mesma; nº 003 – Indicação para que o Executivo Municipal estude a possibilidade 

de realizar a implantação da sinalização vertical e horizontal nas ruas do bairro Sapopema, 

especialmente das que servem de acesso à RSC 470. Solicito ainda, que sejam implantadas as 

placas indicativas dos nomes das referidas ruas; nº 004 – Indicação para que o Executivo 

Municipal estude a possibilidade de, juntamente com o Conselho Municipal de Trânsito e  

Transportes, de estabelecer o estacionamento oblíquo em um lado da Rua Fiorelo Chiaradia, 

na Palugana; nº 005 -  Pedido de Providências para que o Executivo Municipal providencie, 

junto a empresa RN FREITAS responsável pela coleta de lixo de nossa cidade, a coleta 

SELETIVA de lixo no Bairro São Luiz (Femaçã), conforme prevê o contrato de prestação de 

serviços firmado entre o Município e a referida empresa; nº 006 – Indicação para que o 

Executivo Municipal estude a possibilidade de articular junto ao DAER do Estado do Rio 

Grande do Sul a instalação de placas indicativas de velocidade controlada pelo “pardal” 

instalado na RSC 470, entre as comunidades de Vila Azul e Monte Bérico. Projeto de Lei 

Legislativo: nº 001 – Denomina bem público de nosso Município de “Parque Municipal de 

Esportes e Exposições José Bin”. Proposições com entrada na Casa: nº 008 – Indicação 

para que o Executivo Municipal estude a possibilidade de realizar serviços de roçada e 

limpeza da área verde do loteamento Por do Sol e das projeções das ruas transversais à Rua 

Papa João Paulo II, no mesmo loteamento; nº 009 – Pedido de Informações para que o 

Executivo Municipal informe qual a empresa vencedora do processo licitatório de Tomada de 

Preços nº 038/2014, fornecendo cópia do contrato firmado com a empresa e do memorial 

descritivo da obra, onde conste quais os serviços a serem desenvolvidos pela empresa. 

Projetos de Lei Executivo com entrada na Casa: nº 445 – Autoriza o Poder Executivo a 

complementar o auxílio financeiro à Festa Nacional da Mação e Feira Agroindustrial de 

Veranópolis; nº 446 – Autoriza o Poder Executivo a realizar as despesas com o Projeto 

“Ecologia, Educação alimentar, lazer saudável, espiritualidade e cultura da colonização; nº 

447 – Autoriza abrir Crédito Especial. Projetos de Lei Executivo: nº 436 – Autoriza o Poder 

Executivo a realizar as despesas com o projeto “9ª Copa de Verão de Vôlei de Praia 2015”; nº 

437 – Autoriza abrir Crédito Especial; nº 438 – Autoriza o Município a assinar convênio com 

o Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Veranópolis e dá outras providências; nº 439 – 

Altera a lei que dispõe sobre a contratação temporária de pessoal para a Secretaria Municipal 

de Educação e Cultura;  nº 441 - Autoriza o Município a firmar convênio com o Instituto 

Brasileiro de Amparo ao Excepcional – IBRAMEX; nº 444 – Autoriza o Poder Executivo a 

realizar despesas com o “22º Encontro de Mulheres de Veranópolis – 2015”. --------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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5 – COMUNICAÇÃO DE LÍDER: Nenhum Vereador fez uso da Tribuna para comunicação 

de Líderes. ---------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

6 – GRANDE EXPEDIENTE: O Presidente encaminhou toda a matéria com entrada na 

Casa para as respectivas Comissões, conforme disposto no Art. 50 do Regimento Interno da 

Câmara de Vereadores. Emenda à Lei Orgânica: nº 01 – Aprovada por unanimidade em 

Primeira votação. Proposições: nº 001, 002, 003, 005 e 006 foram aprovadas por 

unanimidade. A Proposição nº 004 foi rejeitada com cinco votos contrários e quatro 

favoráveis. Projeto de Lei Legislativo: nº 001 – Aprovado por unanimidade. Projetos de Lei 

Executivo: nº 436, 437, 439, 441 e 444 foram aprovados por unanimidade. O Projeto de Lei 

Executivo nº 438 foi aprovado com sete votos favoráveis e hum voto contrário. -----------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 7 – EXPLICAÇÕES PESSOAIS: Fizeram uso da Tribuna para explicações pessoais os 

Vereadores Vladis José Scorsatto, Irineu Machado dos Santos, Thomas Schiemann, Celito 

César Bortoli e Lirio Soares. ------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

As explicações pessoais proferidas durante a Sessão, o uso da Tribuna popular encontram-se 

gravadas em áudio, além de toda a Sessão encontrar-se gravada em áudio e vídeo nos anais da 

Câmara. ------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

8 – ENCERRAMENTO: O Presidente marcou a próxima Sessão Ordinária da Câmara de 

Vereadores para o dia dezessete de março do corrente ano, às dezenove horas. Nada mais 

havendo a tratar, o Presidente encerrou a Sessão agradecendo a presença de todos.   

 

 

 

RUDIMAR CAGLIONI            LIRIO SOARES 
Presidente           Secretário 

 

 

 


