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ATA Nº 04/2016 

 
 

Aos vinte e quatro dias do mês de fevereiro 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 – Thomas Schiemann e Luis 

Carlos Comiotto; PMDB – Irineu Machado dos Santos e Alice Hoffmann Peruffo; 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 

03/2016, sendo a mesma foi aprovada por unanimidade. ---------------------------------------------

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

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

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

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

 

3 - LEITURA DA CORRESPONDÊNCIA: Leitura do Ofício nº 050/2016 encaminhando 

projetos de Lei para trâmite na Casa. O Presidente recebeu os mesmos em regime normal. ----

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

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

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

 

 4 – PEQUENO EXPEDIENTE: Proposições com parecer: nº 002 – Indicação para que o 

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

estude a possibilidade de executar os seguintes ajustes, no entroncamento da Estrada 

Municipal para Nossa Senhora da Saúde, Zona Piccoli e Estrada Municipal Linha Parreira 

Horta, conforme: a) Implantação de sinalização, vertical e horizontal, no mínimo à 100 metros 

antes do referido entroncamento, nos três sentidos, informando sobre a existência de 

cruzamento perigoso, com objetivo de alertar os motoristas para atenção e redução de 
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velocidade; b) Instalação de lombada física, nos moldes previstos  na Legislação de Trânsito 

vigente, destinado à redução de velocidade dos veículos que se deslocam sentido Comunidade 

de Nossa Senhora da Saúde (Zona Piccoli)/Perímetro Urbano, com vistas a alertar sobre a 

parada obrigatória antes de ingressar na via pavimentada; c) Realização de estudo técnico 

sobre a possibilidade de construção de rótula vazada no referido entroncamento, com vistas a 

organizar o cruzamento das vias; nº 003 – Indicação para que o Executivo Municipal estude a 

possibilidade de disponibilizar, no orçamento para o exercício de 2016, a previsão de recursos 

financeiros para a recuperação do Campanário histórico da Comunidade de São Roque, 

podendo ser executada através da Associação das Comunidades Veranenses; nº 004 – 

Indicação para que o Executivo Municipal estude a possibilidade de proceder a limpeza com 

roçada das Ruas Idemundo Tedesco, Vereador Hugolino Giusti e Frei Inácio Curtarelli, 

proximidades do Hospital Comunitário São Peregrino Laziozzi e Fórum. Solicitação ainda 

para que o Executivo Municipal atue junto aos proprietários de imóveis destas mesmas ruas, 

para que procedam a construção de passeios públicos. Proposições com entrada na Casa: nº 

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

técnico e posterior execução de pavimentação da Estrada Velha da Vacaria, Bairro Vila Azul, 

no trecho localizado entre a BR 470 até a pavimentação já existente. Destaca-se que conforme 

abaixo assinado de moradores proprietários de imóveis lindeiros à via, propõem-se a 

colaborar na execução de tal pavimentação através de parceria com o Poder Público 

Municipal; nº 006 – Indicação para que o Executivo Municipal estude a possibilidade de 

anexar aos carnês de IPTU que serão entregues a proprietários de imóveis urbanos panfleto 

informativo e educativo contendo informações acerca de métodos e dicas para prevenção da 

proliferação do mosquito aedes aegypti, conforme orientações técnicas. Importante que este 

material a ser produzido contenha informações práticas e de maneira didática, para fácil 

compreensão e aplicabilidade. Projeto de Lei Executivo com parecer: nº 641 – Altera Plano 

Plurianual, Lei de Diretrizes Orçamentárias e abre Crédito Especial; nº 642 – Autoriza o 

Poder Executivo a realizar despesas com o Projeto “25º Campeonato Estadual de 

Presidentes”; nº 643 – Autoriza abrir Crédito Especial. Projetos de Lei Executivo com 

entrada na Casa: nº 644 – Autoriza o Poder Executivo a realizar despesas com o Projeto 

“Capacitação da Equipe CREAS para aprimoramento dos atendimentos e avaliações de 

crianças vítimas de violência”; nº 645 – Autoriza o Município repassar recursos financeiros à 

Associação Veranense de Assistência em Saúde – AVAES; nº 646 – Autoriza o Poder 

Executivo a realizar despesas com o Projeto “Oficina de Canto Italiano”; nº 647 – Autoriza 

abrir Crédito Especial; nº 649 – Autoriza o Poder Executivo a realizar despesas com Projeto 

“Páscoa Solidária das Crianças”. -------------------------------------------------------------------------

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

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

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

 

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

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

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

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

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

 



                                                                                   
 

 

 

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

 

CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES 

AV. Dr. José Montaury nº 334 

Veranópolis - RS  

6 – GRANDE EXPEDIENTE: Proposições com parecer: nº 002, 003 e 004 foram 

aprovadas por unanimidade. Proposições com entrada na Casa: nº 005 foi encaminhada 

para Comissao de Obras e Serviços Públicos. A Proposição nº 006 foi encaminhada para 

Comissão de Educação, Esporte, Saúde, Assistência Social e Meio Ambiente. Projeto de Lei 

Executivo com parecer: nº 641, 642 e 643 foram aprovados por unanimidade. Projetos de 

Lei Executivo com entrada na Casa: nº 644, 645, 646, 647 e 649 foram encaminhados para 

Comissão de Finanças, Orçamento e Contas. -----------------------------------------------------------

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

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

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

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

 

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

Vereadores Moisés Pertile, Irineu Machado dos Santos 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 sete de março 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 

 


