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ATA Nº 09/2015 

 

 

 

 
Aos treze dias do mês de abril 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; 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 

08/2015, sendo a mesma aprovada por unanimidade. -------------------------------------------------

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

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

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

 

3 - LEITURA DA CORRESPONDÊNCIA: Leitura do Ofício nº 098/2015 do Executivo 

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

matéria em regime normal. Destaca-se que o Presidente, com concordância unanime, optou 

por receber o Projeto de Lei Executivo nº 475 e encaminhar para votação na mesma Sessão 

Ordinária de ingresso do referido projeto na Casa Legislativa. Leitura do Ofício nº 096/2015 

do Executivo Municipal contendo informações referente ao Pedido de Informações constante 

na Proposição nº 009/2015.  -------------------------------------------------------------------------------

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

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

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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 4 – PEQUENO EXPEDIENTE: Requerimentos com entrada na Casa: nº 07 – Requer 

autorização Plenária para realização de Sessão Solene com o objetivo de entrega do Título de 

Cidadão Veranopolitano ao Senhor Mauro Trevisan, a realizar-se no próximo dia treze de 

abril do corrente ano; nº 10 – Requerimento da Comissão de Constituição e Justiça, 

solicitando prorrogação de prazo para análise do Projeto de Lei Executivo nº 463/2015. 

Proposições: 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 

de ruas transversais à Rua Papa João Paulo II, no mesmo Loteamento; 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 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 anexo. Solicita-se ainda, que quando da instalação 

das mesmas, seja contatado os moradores para escolha da melhor posição de instalação; nº 

014 – Pedido de Providências para que o Executivo Municipal providencie a execução de 

construção de lombada física, conforme disposto na Resolução nº 039/1998 do CONTRAN, 

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

Isabel, conforme abaixo assinado dos moradores anexo, a qual foi objeto da Indicação nº 

034/2014, de 19/03/2014, aprovada por esta Casa; nº 015 – Indicação para que o Executivo 

Municipal estude a possibilidade e viabilidade de proceder a instalação de ponto de taxi nas 

proximidades do acesso principal do Bairro Medianeira, tendo como sugestão próximo ao 

pátio do Posto de Abastecimento Farina Ltda.; nº 018 – Indicação para que o Executivo 

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

possibilidade de transformar a faixa de segurança existente na Av. Pinheiro Machado, esquina 

com a Rua São Francisco de Assis, em faixa de segurança com elevada, nos moldes das faixas 

existentes no centro da cidade. Projeto de Lei Legislativo: nº 06 – Denomina via pública de 

nosso Município de “Rua Adelino Orso”. Proposições com entrada na Casa: nº 019 – 

Pedido de Providências para que o Executivo Municipal providencie, tomando as medidas 

legais cabíveis, a reintegração de posse do imóvel Lote nº 0193, inscrito na Matrícula sob nº 

18.215, o qual é de propriedade do Município de Veranópolis, denominado como “ÁREA 

INSTITUCIONAL” do Loteamento Beltrame I, tendo em vista que ao mesmo foi ocupado 

com construção irregular de particular vizinho ao mesmo. Projetos de Lei Executivo com 

entrada na Casa: nº 472 – Concede abono salarial aos Agentes Comunitários de Saúde; nº 

473 – Denomina via pública de nossa cidade; nº 475 – Denomina Ginásio de Esportes da 

EMEF Felipe dos Santos; nº 476 – Autoriza o Poder Executivo a realizar despesas com o 

projeto “Combate ao abuso e à Exploração Sexual contra Crianças e Adolescentes”. ------------

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

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

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

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

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

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

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

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

 

6 – GRANDE EXPEDIENTE: Requerimentos: nº 007 e 010 foram aprovados por 

unanimidade. Proposições: nº 008, 015 e 018 foram aprovadas por unanimidade. As 

Proposições nº 010 e 013 foram aprovadas com sete votos favoráveis e hum voto contrário. A 

Proposição nº 014 foi retirado pelo Vereador Autor. Projeto de Lei Legislativo: nº 06 foi 

aprovado por unanimidade. Projeto de Lei Executivo: nº 475 foi aprovado por unanimidade. 

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

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

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

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

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

 

 7 – EXPLICAÇÕES PESSOAIS: Fizeram uso da Tribuna para Explicações Pessoais os 

Vereadores Irineu Machado dos Santos, Lirio Soares e Alice Hoffmann Peruffo. ----------------

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

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

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

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

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

 

As Explicações Pessoais proferidas encontra-se gravada em áudio, além de toda a Sessão 

encontrar-se gravada em áudio e vídeo, ambas nos anais da Câmara. ------------------------------

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

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

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

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

 

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

Vereadores para o dia vinte e sete 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 

 


