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ATA Nº 32/2015 

 

 
Aos vinte e três dias do mês de novembro 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 

31/2015, sendo aprovada por unanimidade. ------------------------------------------------------------

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

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

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

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

 

3 - LEITURA DA CORRESPONDÊNCIA: Leitura do Ofício nº 1802/2015 – GERAT-

DR/RS dos Correios, informando sobre convênio firmado entre os Correios e o Município de 

Veranópolis para atendimento na Comunidade de Monte Bérico. -----------------------------------

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

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

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

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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 4 – PEQUENO EXPEDIENTE: Requerimento: nº 035 – Requerimento da Comissão de 

Constituição e Justiça, solicitando prorrogação de prazo para análise de projetos em trâmite 

junto a mesma. Projeto de Decreto Legislativo: nº 01 – Aprova as Contas do Senhor Carlos 

Alberto Sapnhol, Prefeito Municipal, referente ao Exercício de 2013. Proposições com 

Parecer: nº 067 – Indicação para que o Executivo Municipal, estude a possibilidade de 

realizar serviços de melhorias na sarjeta da Rua Vicente Celestino, bairro Santa Lúcia, 

buscando melhorar o fluxo de escoamento da água da chuva, evitando que a mesma, quando 

em grandes volumes, invada residências e lotes urbanos, especialmente nas proximidades das 

residências nº 250, 262, 294 e 306; nº 068 – Indicação para que o Executivo Municipal estude 

a possibilidade de proceder a construção de rótula, moldes adequados para o tráfego de 

veículos leves e pesados, na interseção da Estrada para Comunidade de Santa Rita e o trecho 

recém pavimentado com asfalto, proximidades da Sede da Comunidade mencionada, 

conforme abaixo assinado com solicitação dos moradores; nº 069 – Indicação para que o 

Executivo Municipal, estude a possibilidade de articular, junto ao proprietário do imóvel 

baldio localizado na esquina entre as Ruas Princesa Isabel e Alfredo Chaves, a limpeza do 

mesmo, com roçada e a construção de passeio público, nos moldes do disposto na Lei 

Municipal nº 3.552, de 28/04/1998; nº 070 – Indicação para que o Executivo Municipal 

realize estudo sobre as condições de conservação de abrigos para pedestres instalados nos 

respectivos pontos de ônibus e, em constatação de necessidade de manutenção, que sejam 

realizados tais serviços de reforma e pintura dos mesmos. Proposições com entrada na 

Casa: nº 071 – Indicação para que o Executivo Municipal, juntamente com o Conselho 

Municipal de Trânsito e Transportes, estude a possibilidade de construir rótula ou canteiro 

central cruzamento entre as Ruas Carlos Barbosa e Pinheiro Machado, defronte a Sociedade 

AlfredoChavense - SOAL; nº 072 – Indicação – Anteprojeto de Lei – Proíbe, no âmbito do 

Município de Veranópolis, a inauguração e a entrega de obras públicas incompletas ou que, 

embora concluídas, não atendam ao fim a que se destinam. Projetos de Lei Executivo com 

parecer: nº 579 – Autoriza o Poder Executivo a contratar Operações de Crédito com o 

BADESUL Desenvolvimento S.A – Agência de Fomento/RS, oferecer garantias e dá outras 

providências; Emenda Comissão de Constituição e Justiça e Comissão de Finanças, 

Orçamento e Contas: Emenda Modificativa/Aditiva ao Projeto de Lei nº 579/2015; nº 580 – 

Autoriza o Poder Executivo Municipal a contratar financiamento do PMAT – Programa de 

Modernização da Administração Tributária e da Gestão de Setores Sociais Básicos do BNDS, 

junto ao BADESUL Desenvolvimento S.A. – Agência de Fomento/RS, oferecer garantias e 

dá outras providências; nº 587 – Autoriza o Poder Executivo a realizar despesas com o 

Projeto “Natal COMDICA”; nº 588 – Autoriza o Poder Executivo a realizar despesas com o 

Projeto “Calendário Lilás”; Emenda da Comissão de Finanças, Orçamento e Contas: 

Emenda Aditiva ao Projeto de Lei Executivo nº 588/2015. Projetos de Lei Executivo com 

entrada na Casa: nº 589 – Estima a receita e fixa a despesa do Município de Veranópolis 

para o Exercício Financeiro de 2016, em segunda discussão. ----------------------------------------

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

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

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

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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5 – COMUNICAÇÃO DE LÍDER: Nenhum Vereador Líder fez uso do espaço destinado às 

Comunicações. ----------------------------------------------------------------------------------------------

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

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

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

 

6 – GRANDE EXPEDIENTE: Requerimento: nº 35 – Aprovado por unanimidade. Projeto 

de Decreto Legislativo: nº 01 – aprovado por unanimidade. Proposições com Parecer: nº 

067, 068, 069 e 070 foram aprovadas por unanimidade. Proposições com entrada na Casa: 

nº 071 foi encaminhada para Comissão de Obras e Serviços Públicos; nº 072 foi encaminhada 

para Comissão de Constituição e Justiça. Projetos de Lei Executivo com parecer: nº 579 foi 

aprovado com sete votos favoráveis e hum voto contrário. Emenda ao Projeto de Lei nº 579: 

aprovada com cinco votos favoráveis e quatro contrários; nº 580 foi rejeitado com cinco votos 

contrários e quatro votos favoráveis; nº 587 e 588 foram aprovados por unanimidade; 

Emenda ao Projeto de Lei nº 588: foi aprovada com sete votos favoráveis e hum voto 

contrário. Projetos de Lei Executivo com entrada na Casa: nº 589 foi colocado em segunda 

discussão. ----------------------------------------------------------------------------------------------------

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

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

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

 

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

Vereadores Irineu Machado dos Santos, Moisés Pértile, Alice Hoffmann Peruffo e Lirio 

Soares. -------------------------------------------------------------------------------------------------------

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

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

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

 

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 primeiro de dezembro 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 

 


