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ATA Nº 27/2015 

 

 
Aos treze dias do mês de outubro 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 das Atas nº 

25/2015 e 26/2015, sendo ambas aprovadas por unanimidade. --------------------------------------

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

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

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

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

 

3 - LEITURA DA CORRESPONDÊNCIA: Leitura do Ofício nº 313/2015 do Executivo 

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

matéria em regime normal. Leitura do Ofício nº 297/2015, ambos do Executivo Municipal, 

contendo resposta às Proposições de Vereadores. Leitura do Ofício nº 008/2015 da 

Associação Atlética Veranópolis encaminhando cópia da prestação de contas de recursos 

públicos recebidos referente ao mês de setembro do corrente ano. Apresentação de prestação 

de contas da ACAUVE referente a recursos públicos recebidos nos meses de agosto e 

setembro do corrente ano. ---------------------------------------------------------------------------------

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

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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 4 – PEQUENO EXPEDIENTE: Requerimento: nº 32 – Requerimento de prorrogação de 

prazo para análise de projetos pela Comissão de Constituição e Justiça. Proposições com 

Parecer: nº 052 – Pedido de Providências para que o Executivo Municipal interceda junto a 

Empresa RGE (Rio Grande Energia), encaminhando correspondência solicitando informação 

sobre o método usado pela empresa na realização do serviço de mapeamento e vistoria do 

estado de conservação dos postes de madeira da iluminação das ruas do nosso município; nº 

055 – 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 entre a 

Rua José Montaury e Avenida Osvaldo Aranha, conforme abaixo assinado; nº 056 – 

Indicação para que o Executivo Municipal estude a possibilidade de elaborar projeto de lei 

visando a alteração do § 6º, Art. 3º da Lei Municipal nº 3.654, de 24/11/1998, que dispõe 

sobre Loteamentos, Desmembramentos, Fracionamento de Imóveis Urbanos e Arruamentos 

no Município, para que seja incluído no § 6º, a isenção da destinação dos 10% da respectiva 

área para fins institucionais, quando ocorrer parcelamento/desmembramento de área de terra 

com a finalidade de doação aos filhos; 057 – Indicação – Anteprojeto de Lei – Institui, no 

âmbito do Município de Veranópolis, o Programa “Academias Inclusivas ao Ar Livre – 

Atividades Físicas para Todos”. Proposições com entrada na Casa: nº 058 – Indicação para 

que o Executivo Municipal estude a possibilidade de viabilizar a vinda para Veranópolis do 

MAMAMÓVEL, Unidade Móvel do IMAMA (Instituto da Mama do RS), veículo equipado 

com mamógrafo, que percorre pelo interior do Estado com finalidade de facilitar o acesso das 

mulheres à mamografia; nº 059 – Pedido de Informações para que que o Executivo Municipal 

informe, por meio de relatório detalhado contendo nome de produtores rurais beneficiados 

com horas de serviços de máquina, contendo o número de horas e o tipo de serviço e máquina 

por agricultor. Ainda, que seja informado o número de horas licitadas por tipo de 

máquina/serviço para o ano; nº 060 – Indicação para que o Executivo Municipal, juntamente 

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

técnica de pintura de faixa de segurança para pedestres na Rua Giusepe Garibaldi, defronte o 

Salão Comunitário, proximidades da esquina com a Rua Júlio de Oliveira, Bairro São 

Francisco; nº 061 – Indicação para que o Executivo Municipal estude a possibilidade de 

implantar academia ao ar livre através do Programa “Academias da Saúde” do Ministério da 

Saúde, na praça pública do Bairro Vila Azul, conforme abaixo assinado; nº 062 – Indicação 

para que o Executivo Municipal estude a possibilidade de construção de praça pública com 

cancha esportiva sintética, “brinquelândia” e academia ao ar livre, esta através do programa 

“Academias da Saúde” do Ministério da Saúde, na praça pública localizada na Rua Carlos M. 

Schmitz, Loteamento Beltrame, bairro Universal, terreno este oficializado do Município; nº 

063 – Indicação para que o Executivo Municipal estude a possibilidade de elaborar projeto 

técnico e posterior execução de canalização de rede pública de esgoto localizada nas 

proximidades da Estrada Geral Santa Bárbara e Rua Emílio Prioto. Anexo, como sugestão, 

segue mapa de possível alteração do sentido da rede a ser construída; nº 064 – Pedido de 

Informações para que o Executivo Municipal informe acerca de possível investigação de 

compra irregular de britas pela municipalidade e, havendo tramitações, quais ações foram 

realizadas até o momento. Projetos de Lei Executivo com parecer: nº 558 – Convênio que 

entre si celebram o Município de Nova Prata e o Município de Veranópolis, para repasse de 
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incentivo à Qualificação do Sistema Único de Saúde (SUS); nº 565 – Autoriza o Poder 

Executivo a realizar despesas com o Projeto “Espetáculo Bolshoi”; nº 566 – Autoriza o Poder 

Executivo a realizar despesas com o Projeto “Pulando Janelas – Festa do Dia da Criança 

2015”; nº 567 – Autoriza o Poder Executivo a realizar despesas com o Evento “VIII 

Seminário Científico Envelhecimento, Longevidade e Qualidade de Vida”; nº 568 – Autoriza 

conceder auxílio financeiro à Associação Veranense de Assistência em Saúde – AVAES e 

abre Crédito Especial. Projetos de Lei Executivo com entrada na Casa: nº 569 – Dispõe 

sobre a Contratação Temporária de Profissional para a Secretaria Municipal da Saúde; nº 570 

– Autoriza o Município receber em doação um veículo da Associação de Pais e Amigos dos 

Excepcionais de Veranópolis – APAE; nº 571 – Autoriza o Município repassar recursos 

financeiros à Associação Veranense de Assistência em Saúde – AVAES; nº 572 – Autoriza 

abrir Crédito Especial. -------------------------------------------------------------------------------------

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

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

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

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

 

5 – COMUNICAÇÃO DE LÍDER: Fez uso da Tribuna para comunicação de Líderes o 

Vereador Moisés Pertile, Líder do PSD. Os pronunciamentos encontram-se gravados nos 

anais da Casa. -----------------------------------------------------------------------------------------------

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

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

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

 

6 – GRANDE EXPEDIENTE: Proposições com entrada na Casa: nº 059 e 064 foram 

encaminhadas para Comissão de Constituição e Justiça. As Proposições nº 058, 061 e 062 

foram encaminhadas para a Comissão de Educação, Saúde, Assistência Social e Meio 

Ambiente. As Proposições nº 060 e 063 foram encaminhadas para Comissão de Obras e 

Serviços Públicos. Requerimento: Requerimento nº 32 da Comissão de Constituição e 

Justiça foi aprovado por unanimidade. Proposições com parecer: nº 052 e 057 foram 

aprovadas por unanimidade. A Proposição nº 055 foi aprovada com sete votos favoráveis e 

hum voto contrário. A Proposição nº 056 foi aprovada com cinco votos favoráveis e quatro 

contrários.  Projetos de Lei Executivo com parecer: nº 558, 565, 567 e 568 foram 

aprovados por unanimidade. Projetos de Lei Executivo com entrada na Casa: nº 570 foi 

encaminhado para Comissão de Constituição e Justiça. Os projetos nº 572 foi encaminhado 

para Comissão de Orçamento, Finanças e Contas. Os projetos de lei nº 569 e 571 foram 

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

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

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

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

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

 

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

Vereadores Celito César Bortoli, Irineu Machado dos Santos e Moisés Pertile. -------------------

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



                                                                                   
 

 

 

CÂMARA DE VEREADORES DE VERANÓPOLIS | 17ª LEGISLATURA – 2013/2016 
3ª SESSÃO LEGISLATIVA 

 

CÂMARA DE VEREADORES DE VERANÓPOLIS 

Av. Dr. José Montaury nº 334 

Veranópolis - RS  

 

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 dezenove de outubro 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 

 

 

 

 

 

 


