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ATA Nº 13/2015 

 

 

 

 
Aos vinte e cinco dias do mês de maio 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; PDT – Luis Carlos Comiotto; Paulo César Guzzo; PMDB – 

Alice Hoffmann Peruffo; Irineu Machado dos Santos; PV – Vladis José Scorsatto; PSD - 

Moisés Pertile; Rudimar Caglioni – PRB. Registrou-se a ausência do Vereador Celito César 

Bortoli – PP, a qual foi apresentada justificativa. ------------------------------------------------------

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

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

 

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

12/2015, sendo a mesma aprovada por unanimidade. -------------------------------------------------

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

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

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

 

3 - LEITURA DA CORRESPONDÊNCIA: Leitura do Ofício nº 150/2015 do Executivo 

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

matéria em regime normal. Leitura do Ofício nº 009/2015 do Centro Comunitário Veranense 

de Educação e Assistência – CECOVEA encaminhando cópia da prestação de contas de 

recursos públicos recebidos pela entidade referente ao mês de abril do corrente ano. Leitura 

do Ofício Circular nº 07/2015 da SMEC, convidando para participar da Conferência 

Municipal de Educação de Veranópolis.  ---------------------------------------------------------------

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

 

 4 – PEQUENO EXPEDIENTE: Projeto de Resolução: nº 01 – Concede Título “Comenda 

Terra da Longevidade” à entidade Festa Nacional da Maçã e Feira Agroindustrial de 

Veranópolis – FEMAÇÃ. Proposições com parecer: nº 022 – Indicação para que o 

Executivo Municipal estude a possibilidade de elaborar projeto técnico e posterior execução 
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de pavimentação asfáltica da Estrada Municipal Bin/Marin, na Comunidade de Lageadinho; 

nº 023 – Indicação para que o Executivo Municipal estude a possibilidade de proceder a 

instalação de uma lixeira de coleta coletiva na rua Dr. José Montaury, atendendo moradores 

dos prédios residenciais próximos a esquina com a Rua Benjamin Constant; nº 024 – 

Indicação para que o Executivo Municipal estude a possibilidade de articular junto a Direção 

da CORSAN – Unidade de Veranópolis a construção de passeios públicos nas testadas do lote 

urbano de propriedade da CORSAN, localizado no bairro Femaçã, com frente para as Ruas 

Borges de Medeiros e Fioravante Boff. Destaca-se que a referida construção dos passeios 

pode ser executada mediante parceria entre o Município e a proprietária do imóvel; nº 025 – 

Indicação para que o Executivo Municipal estude a possibilidade de disponibilizar aos 

funcionários públicos que atuam como vigias das praças públicas, uniforme adequado e 

padronizado para o uso durante o trabalho; nº 026 – Indicação para que o Executivo 

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

possibilidade de implementar sinalização viária (horizontal e vertical) proibindo o 

estacionamento de veículos na Rua Epitácio Pessoa, no trecho entre a BR 470 e esquina com a 

Av. Osvaldo Aranha, neste mesmo sentido do fluxo do trânsito; nº 027 – Indicação para que o 

Executivo Municipal, juntamente com o Conselho Municipal de Trânsito e Transportes, 

estude a possibilidade de elaborar estudo de mobilidade e posterior implementação do mesmo, 

proibindo alguns acessos secundários à BR 470 (entrada e saída) de veículos no perímetro 

urbano da rodovia, permitindo que tal manobra somente possa ser realizada em alguns acessos 

principais. Proposições com entrada na Casa: nº 028 – Indicação para que o Executivo 

Municipal estude a possibilidade de realizar serviços de melhorias e consertos em geral na 

pavimentação em paralelepípedos da Rua Vereador Raimundo Iduíno Zanettini, em toda a sua 

extensão; nº 029 – Indicação para que o Executivo Municipal estude a possibilidade de 

instalar um abrigo no ponto de ônibus localizado na Rodovia Guerino Cosmo Rigon, defronte 

a residência de Marcelo Grapeggia. Solicita-se também que seja feita a melhoria no sistema 

de iluminação, com troca das astes (braços) e lâmpadas no poste defronte a mesma residência; 

nº 030 – Moção de Aplauso ao Centro Cultural de Veranópolis pela organização e execução 

das festividades em homenagem aos cento e quarenta anos de Imigração Italiana no estado do 

Rio Grande do Sul, especialmente pelo enfoque dado ao Município de Veranópolis; nº 031 – 

Indicação para que o Executivo Municipal estude a possibilidade de instalar um redutor de 

velocidade com elevada na Rua Antônio Tedesco Filho, bairro Valverde, nos moldes dos 

instalados recentemente na cidade. Projetos de Lei Executivo com parecer: nº 484 – 

Autoriza receber em doação e doar imóvel e dá outras providências; nº 485 – Autoriza 

concessão de incentivo financeiro relacionado ao Programa “Veranópolis Nosso Lar”; nº 489 

– Autoriza o Poder Executivo a realizar despesas com o projeto “Plantando Saúde”; nº 490 – 

Autoriza o Poder Executivo a repassar recursos financeiros à Associação Veranense de 

Assistência em Saúde - AVAES; nº 491 – Autoriza o Poder Executivo a realizar despesas 

com o Projeto “Reinserção Social do CAPS – Viajando pela Natureza” e dá outras 

providências; nº 494 – Dispõe sobre a contratação temporária de pessoal para a Secretaria 

Municipal da Saúde; nº 495 – Autoriza abrir Crédito Especial; nº 496 – Autoriza o Poder 

Executivo a realizar despesas com o projeto “140 anos da Imigração Italiana no RS – Resgate 

da Vida dos nossos Longevos”. Projetos de Lei Executivo com entrada na Casa: nº 497 – 

Autoriza abrir Crédito Especial; nº 498 – Altere a discriminação da despesa por funções; nº 

499 – Autoriza abrir Crédito Especial; nº 500 – Altera Lei que autoriza o Município firmar 
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convênio para repassar recursos financeiros à Associação Veranense de Assitência em saúde – 

AVAES e dá outras providências.  -----------------------------------------------------------------------

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

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

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

  

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

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

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

 

6 – GRANDE EXPEDIENTE: Projeto de Resolução: nº 01 – Aprovado por unanimidade. 

Proposições com parecer: nº 022, 024, 025 e 027 foram provadas por unanimidade. A 

Indicação nº 023 foi aprovada com cinco votos favoráveis e dois votos contrários. A 

Indicação nº 026 foi retirada pelo Autor. Projetos de Lei Executivo com parecer: nº 474, 

485, 489, 490, 494, 495 e 496 foram aprovados por unanimidade. O Projeto de Lei Executivo 

nº 491 foi rejeitado com cinco votos contrários e dois votos favoráveis. Proposições com 

entrada na Casa: 028, 029 e 031 foram encaminhadas para a Comissão de Obras e Serviços 

Públicos. A Moção nº 030 foi encaminhada para a Comissão de Constituição e Justiça.  

Projetos de Lei Executivo com entrada na Casa: nº 497, 498 e 499 foram encaminhados 

para Comissão de Finanças, Orçamento e Contas. O Projeto de Lei Executivo nº 500 foi 

encaminhado para Comissão de Constituição e Justiça.  ----------------------------------------------

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

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

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

 

 7 – EXPLICAÇÕES PESSOAIS: Fez uso da Tribuna para Explicações Pessoais o Vereador 

Vladis José Scorsatto. --------------------------------------------------------------------------------------

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

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

 

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 oito de junho 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 

 


