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ATA Nº 28/2016 

 

 
 

Aos dezessete dias do mês de outubro de dois mil e dezesseis, 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 

Celito César Bortoli. ---------------------------------------------------------------------------------------

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

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

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

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

 

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 e Celito César Bortoli; PDT – Luis Carlos Comiotto, 

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

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

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

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

 

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

27/2016, sendo a mesma foi aprovada por unanimidade. ---------------------------------------------

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

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

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

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

 

3 - LEITURA DA CORRESPONDÊNCIA: Leitura de Requerimento nº 16/2016 do 

Vereador Luis Carlos Comiotto que solicita licença do cargo pelo período de trinta dias, a 

contar do dia primeiro de novembro do corrente ano. Leitura do Ofício nº 291/2016 do 

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

recebeu os referido Projetos em tramitação normal, encaminhando para as respectivas 

Comissões. --------------------------------------------------------------------------------------------------

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

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

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

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

 

 4 – PEQUENO EXPEDIENTE: Matéria em trâmite na Casa com parecer: nº 030 – 

Indicação para que o Executivo Municipal estude a possibilidade de realizar alteração na rota 

da linha de transporte coletivo que atende a Comunidade de Vila Azul, para que a mesma 

deixe de ser feita pela BR 470 e passe a ser pela Estrada Velha da Vacaria; nº 031 – Indicação 



                                                                                   
 

 

 

CÂMARA DE VEREADORES DE VERANÓPOLIS | 17ª LEGISLATURA – 2013/2016 
4ª SESSÃO LEGISLATIVA 

 

CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES 

AV. Dr. José Montaury nº 334 

Veranópolis - RS  

para que o Executivo Municipal estude a possibilidade, juntamente com entidades ligadas a 

produção agrícola, estudem a possibilidade de organizar e executar projeto para criação de 

uma Cooperativa ou Associação com a finalidade de construção de silos comunitários para 

armazenamento de grãos; nº 032 – Indicação para que o Executivo Municipal estude a 

possibilidade de elaborar projeto técnico e posterior execução de pavimentação da Estrada 

Vitório J. Zanini, localizada no Bairro Universal, trecho entre o Salão de Santo Expedito até a 

Rodovia BR 470; nº 033 – Indicação para que o Executivo Municipal estude a possibilidade 

de adequar o Decreto Executivo nº 5.595, de 08 de setembro de 2015, que “Regulamenta a 

Lei Municipal nº 6.670, de 29 de abril de 2015, que dispõe sobre o serviço de transporte 

público de passageiros de Veranópolis/RS”, adequando o § 2º do art. 7º do mesmo, proibindo 

a veiculação de publicidade em abrigos de pontos de ônibus do município. Matéria com 

entrada na Casa: nº 034 – Indicação para que o Executivo Municipal estude a possibilidade 

de proceder a implantação de sinalização horizontal e vertical no trecho pavimentado da 

Estrada Municipal Guerino Cosmo Rigon, Comunidade de Lageadinho. Solicita-se ainda, que, 

quando da realização dos serviços de sinalização, também sejam realizadas as limpezas das 

margens das vias, com roçadas e limpeza e desobstrução das valetas, além de construção de 

bueiros em pontos estratégicos com maior acúmulo de água da chuva; nº 035 – Indicação para 

que o Executivo Municipal estude a possibilidade de elaborar processo de Cessão de Uso do 

prédio da Escola Estadual Hermínia Piccoli, localizada na Linha Ernesto Alves, Comunidade 

de Nossa Senhora da Saúde – Zona Piccoli , para uso desta comunidade com o objetivo de 

atender a demandas sociais e comunitárias dos moradores residentes desta comunidade, além 

de todos os munícipes. Destaca-se que o referido prédio já foi repassado ao Município de 

Veranópolis através da Lei Estadual nº 13.136, de 09/01/2009 e publicada no Diário Oficial 

do Estado – DOE 008, de 13/01/2009; nº 036 – Indicação para que o Executivo Municipal, 

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

criação de vaga de estacionamento exclusiva para Pessoa com Deficiência, conforme 

Legislação vigente, na Rua Dr. José Montaury, especialmente no trecho entre a Rua Benjamin 

Constant e Rua São Francisco de Assis; nº 037 – Indicação para que o Executivo Municipal 

estude a possibilidade de instalação de bloqueador para boca-de-lobo (sifonada) no bueiro já 

existente na esquina da Rua Fiorelo Henrique Chiaradia com a Avenida Osvaldo Aranha.  

Projetos de Lei Executivo: nº 738 – Autoriza o Poder Executivo a realizar despesas com o 

Projeto “Natal...a Beleza na Simplicidade”; nº 739 – Altera Lei que autoriza o Poder 

Executivo a realizar despesas com o Projeto “Patrimônio Urbano de Veranópolis: uma 

história a ser contada e registrada, além da memória”; nº 740 – Autoriza o Poder Executivo a 

realizar despesas com o Projeto “Taça Prefeito de Bochas 2016”. ----------------------------------

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

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

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

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

 

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

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

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

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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6 – GRANDE EXPEDIENTE: Matéria em trâmite na Casa com parecer: Indicações nº 

030, 031 e 032 foram aprovadas por unanimidade.  A Indicação nº 033 foi aprovada com sete 

votos favoráveis e hum voto contrário. Matéria com entrada na Casa: Indicações nº 034, 

036 e 037 foram encaminhadas para a Comissão de Obras e Serviços Públicos.  A Indicação 

nº 035 foi encaminhada para Comissão de Constituição e Justiça. Projetos de Lei do 

Executivo: nº 738, 739 e 740 foram encaminhados para Comissão de Finanças, Orçamento e 

Contas. -------------------------------------------------------------------------------------------------------

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

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

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

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

 

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

Vereadores Lirio Soares e Vladis José Socrsatto. ------------------------------------------------------

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

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

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

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

 

 

As Explicações Pessoais proferidas encontram-se gravadas em áudio nos anais da Câmara. ---

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

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

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

 

8 – ENCERRAMENTO: O Presidente marcou a próxima Sessão Ordinária da Câmara de 

Vereadores para o dia sete de novembro do corrente ano, às dezenove horas. Nada mais 

havendo a tratar, o Presidente encerrou a Sessão agradecendo a presença de todos. 

 

 

 

 

 

CELITO CÉSAR BORTOLI            MOISÉS PERTILE 

Presidente            Secretário 

 


