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ATA Nº 17/2015 

 

 

 

 
Aos treze dias do mês de julho 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; Celito César Bortoli; PDT – Luis Carlos Comiotto; Thomas 

Schiemann; PMDB – Alice Hoffmann Peruffo; Irineu Machado dos Santos; PV – Vladis José 

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

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

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

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

 

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

16/2015, sendo a mesma aprovada por unanimidade. -------------------------------------------------

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

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

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

 

3 - LEITURA DA CORRESPONDÊNCIA: Prestação de Contas da ACAUVE referente a 

recursos recebidos durante o mês de junho do corrente ano. Leitura do Ofício nº 011/2015 do 

Centro Comunitário Veranense de Educação e Assistência – CECOVEA, enviando prestação 

de contas de recursos públicos recebidos pela entidade referente ao mês de maio do corrente 

ano. Leitura do Ofício nº 004/2015 da Associação Atlética Veranópolis encaminhando cópia 

da prestação de contas de recursos recebidos pela entidade referente ao mês de maio do 

corrente ano. Leitura do Ofício nº 4.514-DG do Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande 

do Sul, encaminhando para o devido trâmite, a prestação de contas do Exercício 2013 do 

Município de Veranópolis. O Presidente encaminhou a referida documentação para análise da 

Comissão de Finanças, Orçamento e Contas. Leitura do Ofício nº 198/2015 do Executivo 

Municipal solicitando a retirada do Projeto de Lei Executivo nº 503, de 27 de maio de 201, o 
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qual “Institui o Fundo Municipal de Turismo – FUMTUR”. Leitura do Ofício nº 209/2015 do 

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

recebeu a matéria em regime normal.  -------------------------------------------------------------------

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

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

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

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

 

 4 – PEQUENO EXPEDIENTE: Proposições com parecer: nº 020 – Indicação para que o 

Executivo Municipal, para que após a oficialização do recebimento do imóvel da Sociedade 

Beneficente São Francisco, estude a possibilidade para que este prédio seja adaptado e 

dividido em vários apartamentos de dois ou três dormitórios e esses apartamentos sejam 

cedidos para aquelas famílias carentes que foram retiradas de zonas de risco; nº 032 – Pedido 

de Providências para que o Executivo Municipal proceda a implantação de sinalização 

horizontal e vertical em todos os trechos de estradas municipais do interior onde há 

pavimentação asfáltica, especialmente o trecho pavimentado da Estrada Municipal Guerino 

Cosmo Rigon, Comunidade de Lageadinho. Solicito ainda, que, quando da realização dos 

serviços acima descritos, também sejam realizadas as limpeza e desobstrução das valetas. 

Especialmente na Estrada Municipal Guerino Cosmo Rigon, que o Executivo Municipal 

proceda a instalação de abrigos para pedestres nos pontos de ônibus já demarcados. 

Proposições com entrada na Casa: Projeto de Resolução nº 02 – Autoriza viagem oficial 

do Presidente da Câmara de Vereadores à Itália; Proposições: nº 033 – Indicação para que o 

Executivo Municipal, juntamente com o Conselho Municipal de Trânsito, analise a 

possibilidade de instalar espelho convexo na entrada da rua do Beco Taborda, bairro Santa 

Rita; nº 034 – Indicação para que o Executivo Municipal estude a possibilidade de criar o 

Projeto Pequeno Jardineiro, podendo ser coordenado pelas secretarias de Assistência Social, 

Educação e Cultura e Agricultura, baseando-se nos projetos já existentes que estão em 

atividade nas cidades de Juiz de Fora – MG e Nova Prata – RS; nº 035 – Pedido de 

Providências para que o Executivo Municipal providencie, junto as escolas da rede pública de 

ensino, no que tange o processo de escolha de Diretores(as) destas escolas, a aplicação do 

disposto no Art. 158 da Lei Orgânica Municipal; nº 036 – Pedido de Providências para que o 

Executivo Municipal providencie a realização de serviços de melhorias (desobstrução e 

regularização de pavimento) na boca-de-lobo localizada na esquina da Rua Dep. Astério de 

Melo com a Rua Orestes Augusto Marangoni, bairro São Francisco; nº 037 – Pedido de 

Providências para que o Executivo Municipal providencie a colocação de meio-fio da 

pavimentação na Rua Rogério Galeazzi, nas proximidades da residência nº 298, bairro Santo 

Antônio; nº 038 – Indicação para que o Executivo Municipal estude a possibilidade, 

juntamente com o Conselho Municipal de Trânsito e Transportes, estabelecer estacionamento 

oblíquo de veículos, com a devida sinalização, na Rua Flores da Cunha, no trecho 

compreendido entre a Rua José Montaury e Avenida Osvaldo Aranha; nº 039 – Indicação 

para que o Executivo Municipal estude a possibilidade de realizar os seguintes serviços de 

melhorias na Estrada Geral Santa Bárbara: abertura de valetas para escoamento de água no 

lado esquerdo da via, sentido Veranópolis/Cotiporã, desde a empresa de telas até a ponte 

sobre o Rio Retiro; Colocação de tubulação em alguns pontos na travessia da estrada, 

Melhoria no calçamento no referido trajeto; Melhorias das condições de iluminação; 
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Construção de passeio público em parceria com os proprietários de imóveis, nos locais onde é 

possível; nº 040 – Indicação para que o Executivo Municipal estude a possibilidade de 

proceder a instalação de uma segunda Casa Mortuária, esta com caráter ecumênico, tendo 

como local o antigo prédio da Sociedade Beneficente São Francisco, antigo Lar dos Idosos, 

cujo imóvel foi doado para o Município de Veranópolis; nº 041 – Indicação (Anteprojeto de 

Lei) que “Institui, no âmbito do Município de Veranópolis, o Programa “Creche do Idoso”; nº 

042 – Pedido de Providências para que o Executivo Municipal providencie a realização de 

serviços de melhorias, com reformas da quadra, alambrados e arredores da quadra esportiva 

da praça pública localizada na Rua Ademir Simonetto, proximidades do “Bar do Sassá”, no 

Bairro Santo Antônio. Projetos de Lei Executivo com parecer: nº 477 – Autoriza o 

Município a receber em doação imóvel da Sociedade Beneficente São Francisco; Emenda 

Modificativa/Supressiva: Emenda Modificativa/Supressiva ao Projeto de Lei Executivo nº 

477, da Comissão de Constituição e Justiça; nº 511 – Autoriza o Poder Executivo a realizar 

despesas com o Projeto “Valorização da Vida”; nº 513 – Autoriza o Poder Executivo a 

realizar despesas com o Projeto “Mês do Estudante – 2015”; nº 514 – Autoriza o Poder 

Executivo a realizar despesas com o Projeto “Uso de Homeopatia em Bovinos de Leite”; nº 

515 – Autoriza abrir Crédito Especial; nº 516 – Autoriza abrir Crédito Especial; nº 517 – 

Autoriza o Poder Executivo a realizar despesas com o Projeto “Palestra Motivacional com 

Jorge Trevisol”; Mensagem Modificativa: Mensagem Modificativa ao Projeto de Lei 

Executivo nº 517, de autoria do Poder Executivo. Projetos de Lei Executivo com entrada 

na Casa: nº 518 – Altera Lei Municipal nº 5.998/2011, que estabelece o Plano de Carreira 

dos Servidores Públicos Municipais e dá outras providências; nº 519 – Autoriza o Poder 

Executivo a realizar despesas com o projeto “Semana da Pátria 2015”; nº 520 – Altera lei que 

autoriza o Poder Executivo a realizar despesas com o Projeto “9º Seminário de Educação – 

Olhares e Saberes”; nº 521 – Autoriza o Poder Executivo a firmar Termo de Cessão de Uso; 

nº 522 – Autoriza abrir Crédito Especial; nº 523 – Autoriza abrir Crédito Especial; nº 524 – 

Autoriza o Município a assinar convênio com o Sindicato dos Trabalhadores Rurais de 

Veranópolis e dá outras providências; nº 525 – Autoriza abrir Crédito Especial; nº 526 – 

Altera lei que dispõe sobre o Licenciamento Ambiental, Institui as respectivas taxas; nº 527 – 

Autoriza o Poder Executivo a realizar despesas com o Projeto “Férias Mil nos 140 anos da 

Imigração Italiana”.  ---------------------------------------------------------------------------------------

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

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

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

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

 

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

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

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

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

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

 

6 – GRANDE EXPEDIENTE: Proposições: nº 032 foi aprovada por unanimidade. A 

Indicação nº 020 foi retirada pelo Vereador Autor. Proposições com entrada na Casa: 

Projeto de Resolução nº 02, Proposições nº 035, 040 e 041 foram encaminhadas para a 
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Comissão de Constituição e Justiça; Proposições nº 033, 036, 037, 038, 039 e 042 foram 

encaminhadas para a Comissão de Obras e Serviços Públicos; a Proposição nº 034 foi 

encaminhada para Comissão de Educação, Saúde, Assistência Social e Meio Ambiente. 

Projetos de Lei Executivo com parecer: nº 477, 511, 513, 514, 515, 516 e 517 foram 

aprovados por unanimidade. A Emenda Modificativa/Supressiva ao Projetos de Lei Executivo 

nº 477 e a Mensagem Modificativa ao Projeto de Lei nº 517 foram aprovadas por 

unanimidade. Projetos de Lei Executivo com entrada na Casa: nº 518, 521, 524 e 526 

foram encaminhados para Comissão de Constituição e Justiça; nº 519, 520, 522, 523 e 527 

foram encaminhados para Comissão de Finanças, Orçamento e Contas. Excepcionalmente, 

por acordo de Líderes de Bancada, o Projeto de Lei Executivo nº 525 foi deliberado na 

Sessão, sem o devido encaminhamento para a respectiva Comissão, tendo em vista a 

necessidade de cumprimento de prazos, o qual foi aprovado por unanimidade. -------------------

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

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

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

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

 

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

Vereadores Moisés Pertile e Celito César Bortoli. -----------------------------------------------------

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

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

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

 

As Explicações Pessoais proferidas encontram-se gravadas 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 de julho 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 

 

 

 

 

 


