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ATA Nº 07/2015 

 

 

 

 
Aos vinte e três 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 

06/2015, sendo a mesma aprovada por unanimidade. -------------------------------------------------

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

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

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

 

3 - LEITURA DA CORRESPONDÊNCIA: Leitura do Ofício nº 081/2015 do Executivo 

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

matéria em regime normal. Leitura de correspondência do Irineu Machado dos Santos 

informando a sua renúncia à vaga na Comissão de Cidadania, Direitos Humanos e Segurança, 

ficando assim a mesma em aberta para escolha de outro Vereador. Em seguida, procedeu-se a 

indicação do Vereador Luis Carlos Comiotto para ocupar a vaga junto a referida Comissão, 

tendo em vista que era o único Vereador não integrante de três Comissões temporárias das 

Casa, conforme preconiza o Regimento Interno.  ------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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 4 – PEQUENO EXPEDIENTE: Proposições: 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. 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. Proposições com entrada na 

Casa: nº 014 – Pedido de Providências para que o Executivo Municipal providencie a 

execução de construção de lombada física, conforme disposto na Resolução nº 039 do 

CONTRAN, na Rua Alfredo Chaves, preferencialmente nas proximidades da esquina com a 

Rua Princesa Isabel, conforme abaixo assinados dos moradores anexo, a qual foi objeto da 

Indicação nº 034/2014, de 19/03/2014, aprovada por esta Casa. Projetos de Lei Executivo: 

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 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. Projetos de Lei Executivo com entrada na Casa: nº 464 – Autoriza o Poder 

Executivo a realizar despesas com o Projeto “Campeonato Municipal de Duplas – 2015”; nº 

465 – Autoriza firmar Convênio com a Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de 

Veranópolis – APAE; nº 466 – Altera Plano Plurianual, Lei de Diretrizes Orçamentárias e 

abre Crédito Especial. --------------------------------------------------------------------------------------

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

6 – GRANDE EXPEDIENTE: Proposições: nº 011 e 012 foram aprovadas por 

unanimidade. Projetos de Lei Legislativo: nº 002 – Aprovado com cinco votos favoráveis e 

três votos contrários; nº 003 – Aprovado com sete votos favoráveis e hum voto contrário; nº 

004 – Rejeitado com seis votos contrários e dois votos favoráveis; nº 005 – Rejeitado com 

cinco votos contrários e três votos favoráveis. Projetos de Lei Executivo: nº 448, 449, 452, 

453, 454, 455, 456, 457, 458, 459, 460, 461 e 462 foram aprovados por unanimidade. A 

Mensagem Modificativa ao Projeto de Lei nº 449, enviado através do Ofício nº 084/2015 do 

Executivo Municipal foi aprovada por unanimidade. O Projeto de Lei Executivo nº 450 foi 

aprovado com sete votos favoráveis e hum voto contrário. O Projeto de Lei Executivo nº 451 

foi aprovado com cinco votos favoráveis e três votos contrários. -----------------------------------

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

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

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

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

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

 

 7 – EXPLICAÇÕES PESSOAIS: Nenhum Vereador fez uso da Tribuna para Explicações 

Pessoais. -----------------------------------------------------------------------------------------------------

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

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

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

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

 

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 seis de abril 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 

 


