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ATA Nº 20/2015 

 

 

 

 
Aos dez dias do mês de agosto 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; PMDB 

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

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

Schieamann – PDT, a qual foi justificada com apresentação de atestado de trabalho. ------------

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

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

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

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

 

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

19/2015, sendo a mesma aprovada por unanimidade. -------------------------------------------------

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

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

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

 

3 - LEITURA DA CORRESPONDÊNCIA: Leitura do Ofício nº 006/2015 da Associação 

Atlética Veranópolis, encaminhando cópia da prestação de contas de recursos recebidos pela 

entidade referente ao mês de julho do corrente ano. Leitura do Ofício nº 242/2015 do 

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

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

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

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

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

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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 4 – PEQUENO EXPEDIENTE: Requerimento: nº 027 – Requerimento de Vereador 

solicitando a criação de Comissão Especial para alteração do Regimento Interno. Proposições 

com entrada na Casa: Proposições: nº 033 – Indicação para que o Executivo Municipal, 

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

instalar um espelho convexo na entrada da rua do Beco Taborda, bairro Santa Rita; nº 036 – 

Pedido de Providências para que o Executivo Municipal providencie serviços de melhorias 

(desobstrução e regularização do pavimento) na boca-de-lobo localizada na esquina da Rua 

Dep. Astério de Melo com a Rua Augusto Marangoni, bairro São Francisco; nº 037 – Peido 

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, juntamente com o Conselho 

Municipal de Trânsito e Transportes, estude a possibilidade de estabelecer estacionamento 

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

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

para que o Executivo Municipal estude a possibilidade de realizar 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; Construção de passeio público em 

parceria com os proprietários de imóveis, nos locais onde é possível; 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; nº 043 – Indicação para que o Executivo Municipal estude a possibilidade de 

rever o código tributário municipal, reabrindo o parcelamento, desde que o contribuinte efetue 

o pagamento de cinquenta por cento do débito, ficando o saldo devedor a ser adimplido em 

vinte e quatro vezes. Em caso de reincidência, o percentual a vista vai sendo acrescido de dez 

por cento, ficando possível de renegociação por cinco vezes; nº 044 – Indicação para que o 

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

estude a possibilidade de instalar ondulação transversal para redução de velocidade de 

veículos, nos moldes previstos na Resolução nº 39/98 do CONTRAN, na Rua Getúlio Vargas, 

no trecho compreendido entre o entroncamento com a Rua José Cagliari até o início da 

pavimentação asfáltica; nº 045 – Indicação para que o Executivo Municipal, juntamente com 

o Conselho Municipal de Trânsito e Transportes, estude a possibilidade de instalar ondulação 

transversal para redução de velocidade, nos moldes previstos na Resolução nº 39/98 do 

CONTRAN, na Rua Getúlio Vargas, no trecho compreendido entre a Balança e o 

entroncamento com a Rua Castro Alves; nº 046 – Indicação para que o Executivo Municipal 

estude a possibilidade de elaborar projeto de lei, propondo a redução no valor do IPTU para 

os munícipes que adotarem um ou mais cachorros que se encontram disponíveis para adoção 

junto ao Canil Municipal. Proposições com entrada na Casa: nº 047 – Indicação para que o 

Executivo Municipal estude a possibilidade de instalação de um abrigo para pedestres no 

ponto de ônibus localizado na Estrada Municipal para Nossa Senhora das Dores, 

proximidades do entroncamento com a Travessa Bassani; nº 048 – Indicação para que o 

Executivo Municipal realize estudo de viabilidade econômica de instalação de abatedouro 
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municipal, sendo o funcionamento e gestão do mesmo através de associação cooperativa ou, 

mediante edital de chamamento público, concessão do serviço à iniciativa privada. Projetos 

de Lei Executivo com parecer: nº 529 – Autoriza o Poder Executivo a realizar despesas com 

a participação na 6ª Conferência Estadual da Saúde; nº 532 – Altera o Código Tributário do 

Município, estabelecido pela Lei Municipal nº 3.482 e dá outras. Projetos de Lei Executivo 

com entrada na Casa: nº 533 – Cria o Conselho e o Fundo Municipal de Turismo; nº 534 – 

Altera a Lei que dispõe sobre a contratação temporária de pessoal para a Secretaria Municipal 

de Educação e Cultura; nº 535 – Autoriza abrir Crédito Especial; nº 536 – Autoriza abrir 

Crédito Especial; nº 537 – Autoriza o Poder Executivo a realizar despesas com o Projeto 

“Semana Municipal da Pessoa com Deficiência Intelectual e Múltipla”; nº 538 – Altera Lei 

que dispõe sobre a Contratação por tempo determinado para atender a necessidade temporária 

de excepcional interesse; nº 539 – Autoriza a Permissão de Uso, a título Oneroso, do Parque 

Municipal de Esportes e Exposições José Bin; nº 540 – Autoriza o Poder Executivo a realizar 

despesas com o Projeto “Grupo Despertar para Cidadania”; nº 541 – Autoriza o Poder 

Executivo a realizar despesas com o Projeto “Taça Prefeito de Bochas – 2015”; nº 542 – 

Autoriza o Poder Executivo a realizar despesas com a “3ª Trilha da Independência”. -----------

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

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

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

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

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

 

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

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

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

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

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

 

6 – GRANDE EXPEDIENTE: Requerimento: nº 027 foi aprovado por unanimidade. A 

Comissão Especial criada pelo Requerimento ficou assim composta: Presidente: Vladis José 

Scorsatto; Vice-Presidente: Celito César Bortoli; Relator: Moisés Pertile. Proposições com 

parecer: nº 033, 036, 037 e 039 foram aprovadas por unanimidade. A Proposição nº 042 foi 

aprovada com seis votos favoráveis e hum voto contrário. As Proposições nº 038, 043, 044 e 

045 foram retiradas pelos respectivos Vereadores autores. A Indicação nº 046 foi Arquivada 

de ofício pelo Presidente, acatando o Parecer da Comissão de Finanças, Orçamento e Contas.  

Proposições com entrada na Casa: Proposição nº 047 foi encaminhada para Comissão de 

Obras e Serviços Públicos. A Proposição nº 048 foi encaminhada para a Comissão de 

Educação, Saúde, Assistência Social e Meio Ambiente. Projetos de Lei Executivo com 

parecer: nº 529 e 532 foram aprovados por unanimidade. Projetos de Lei Executivo com 

entrada na Casa: nº 534, 537 e 540 foram encaminhados para a Comissão de Educação, 

Saúde, Assistência Social e Meio Ambiente. Os Projetos nº 535, 536, 541 e 542 foram 

encaminhados para a Comissão de Finanças, Orçamento e Contas. Os Projetos nº 533, 538 e 

539 foram encaminhados para a Comissão de Constituição e Justiça. ------------------------------

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

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

Vereadores Moisés Pertile, Luis Carlos Comiotto, Alice Hoffmann Peruffo, Celito César 

Bortoli, Irineu Machado dos Santos, Lirio Soares, Vladis José Scorsatto e Rudimar Caglioni. -

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

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

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

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

 

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 dezessete de agosto 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 

 

 

 

 


