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ATA Nº 06/2015 

 

 

 

 
Aos dessete 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. -----------------------------------------------------------------------------------------------------

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

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

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

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

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 

05/2015, sendo a mesma aprovada por unanimidade. -------------------------------------------------

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

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

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

 

3 - LEITURA DA CORRESPONDÊNCIA: Leitura do Ofício nº 074/2015 do Executivo 

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

matéria em regime normal. Leitura de correspondência do Senhor Luciano Zanella solicitando 

o uso da Tribuna Popular, conforme disposto no Art. 203 do Regimento Interno da Câmara de 

Vereadores. O mesmo foi autorizado pelo Presidente. Leitura do Ofício nº 001/2015 do 

CECOVEA encaminhando cópia da prestação de contas de recursos recebidos pela entidade 

referente ao mês de janeiro do corrente ano. Leitura do Ofício nº 001/2015, da Associação 

Atlética Veranópolis encaminhando cópia da prestação de contas de recursos recebidos 

referente aos meses de janeiro e fevereiro do corrente ano.  -----------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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 4 – PEQUENO EXPEDIENTE: Veto: Análise do veto parcial ao Projeto de Lei Executivo 

nº 416, o qual autoriza a concessão de auxílio financeiro à Associação dos Acadêmicos 

Universitários de Veranópolis – ACAUVE. Emenda à Lei Orgânica: nº 01 – Dispõe sobre 

Emenda ao texto da Lei Orgânica Municipal de Veranópolis. Proposições: nº 007 – 

Indicação/Anteprojeto de Lei, que “Dispõe sobre a obrigatoriedade da empresa concessionária 

ou permissionária de energia elétrica do Município de Veranópolis a realizar o alinhamento e 

retirada dos fios inutilizados nos postes e notificar as demais empresas que utilizam os postes 

como suporte de seus cabeamentos; 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 mesma. Proposições com 

entrada na Casa: nº 010 – Indicação para que o Executivo Municipal estude a possibilidade 

de elaborar projeto técnico e posterior pavimentação em paralelepípedos da Rua Júlio Farina, 

conforme abaixo assinado; nº 011 – Pedido de Informações para que o Executivo Municipal 

informe se existem imóveis alugados pela municipalidade, destinados ao desenvolvimento de 

suas atividades e, em caso afirmativo, quais são e seus respectivos valores pagos 

mensalmente; nº 012 – Pedido de Informações para que o Executivo Municipal informe os 

valores recebidos mensalmente do Governo Federal/Estadual, oriundos do PAB (fixo e 

variável) no período de fevereiro/2014 a fevereiro/2015, bem como quando e qual o valor foi 

aplicado ou investido deste recurso na saúde em nosso município; nº 013 – Indicação para que 

o Executivo Municipal estude a possibilidade de instalação de duas lombadas, conforme 

disposto na Resolução nº 039/1998, que dispõe sobre a instalação de ondulações transversais 

em vias públicas, na Estrada Velha da Vacaria, bairro Sapopema, conforme abaixo assinado 

dos moradores. Solicita-se ainda, que quando da instalação das mesmas, seja contatado os 

moradores para escolha da melhor posição de instalação. Projetos de Lei Legislativo: nº 02 – 

Reajusta o subsídio dos Vereadores do Município de Veranópolis; nº 03 – Reajusta 

vencimentos do quadro de cargos do Legislativo Municipal; nº 04 – Reajusta o subsídio dos 

Secretários Municipais do Município de Veranópolis; nº 05 – Reajusta o subsídio do Prefeito 

e Vice-Prefeito Municipal de Veranópolis. Projetos de Lei Executivo: nº 440 – Institui o 

Programa de Regularização de Imóveis e dá outras providências; nº 442 – Dispõe sobre o 

Sistema de Controle Interno do Município de Veranópolis; Emenda Modificativa: Emenda 

ao Projeto de Lei Executivo nº 442; nº 443 – Altera a Lei Municipal nº 5.998/2011 – Plano de 

Carreira dos Servidores Públicos Municipais e dá outras providências;  Emenda 

Modificativa/Supressiva: Emenda ao Projeto de Lei Executivo nº 443; 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 com 

entrada na Casa: nº 448 – Autoriza abrir Crédito Especial; nº 449 – Dispõe sobre a 

concessão de descontos no Imposto Predial e Territorial Urbano e dá outras providências; nº 

450 – Fixa o salário de Referência Municipal – SRM; nº 451 – Autoriza receber em doação 

para regularização de leito de via pública;  nº 452 – Autoriza o Poder Executivo a conceder 

auxílio financeiro para a Associação Veranense de Automobilismo - AVA; nº 453 – Autoriza 

o Poder Executivo a realizar despesas com o Projeto “Páscoa Solidária das Crianças”; nº 454 

– Autoriza abrir Crédito Especial; nº 455 – Autoriza o Poder Executivo a realizar despesas 
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com o projeto “Pulando janelas – Veranópolis e os 140 anos de imigração” nº 456 – Autoriza 

o Município repassar recursos financeiros à Associação Veranense  de Assistência em Saúde 

– AVAES; nº 457 – Dispõe sobre a Legitimação de Posse aos moradores da área conhecida 

como “Beco da Bina”, através da Lei Federal nº 11.977/09 – Programa MORE LEGAL IV; nº 

458 – Autoriza o Poder Executivo a realizar despesas com o Projeto “Visita Técnica para 

EXPOAGRO – AFUBRA”; nº 459 – Autoriza o Poder Executivo a realizar despesas com o 

Projeto “Oficina de Canto Italiano”; nº 460 – Dispõe sobre a contratação temporária de 

Profissionais para a Secretaria Municipal da Saúde; nº 461 – Autoriza o Município repassar 

recursos financeiros à Associação Veranense de Assistência em Saúde – AVAES; nº 462 – 

Convênio que entre si celebram o Município de Veranópolis e os Municípios de Cotiporã, 

Fagundes Varela e Vila Flores, para repasse de incentivo à Qualificação dos Sistema Único de 

Saúde (SUS) e outros serviços; nº 463 – Dispõe sobre o serviço de Transporte Público de 

Passageiros de Veranópolis/RS e estabelece as normas para concessão e permissão de sua 

exploração e dá outras providências . --------------------------------------------------------------------

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

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

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

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

  

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. Veto: Aprovado com sete votos favoráveis e hum voto contrário. 

Emenda à Lei Orgânica: nº 01 – Aprovada por unanimidade em Segunda votação. 

Proposições: nº 007 e 009 foram aprovadas por unanimidade. Projetos de Lei Executivo: nº 

440, 442, 443, 445, 446 e 447 foram aprovados por unanimidade. As Emendas Modificativa e 

Modificativa/Supressiva, aos Projetos de Lei Executivo nº 442 e 443 respectivamente, foram 

aprovadas por unanimidade. ------------------------------------------------------------------------------

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

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

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

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

 

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

Vereadores Irineu Machado dos Santos, Moisés Pertile, Vladis José Scorsatto e Rudimar 

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

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

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

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

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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Também fez uso da Tribuna Popular o Senhor Luciano Zanella, conforme autorização do 

Presidente da Câmara. -------------------------------------------------------------------------------------

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

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

 

As explicações pessoais proferidas durante a Sessão e 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 vinte e três 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 

 

 

 

 


