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ATA Nº 03/2014 

 
 

Aos três dias do mês de fevereiro de dois mil e quatorze, nesta cidade de Veranópolis, na sala 

de Sessões da Câmara Municipal de Vereadores de Veranópolis, às dezoito horas, reuniram-se 

os senhores Vereadores em caráter Ordinário sob a Presidência do Vereador Vladis José 

Scorsatto. ----------------------------------------------------------------------------------------------------

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

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

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

 

Conforme solicitação de Licença pelo período de trinta dias, a contar do dia primeiro de 

fevereiro do corrente ano dos Vereadores Lirio Soares – PP e Thomas Schiemann – PDT, foi 

realizada cerimônia de posse dos Suplentes de Vereador, Senhores Danilo Balotin – PP e 

Paulo César Guzzo – PDT para exercerem a função de Vereador durante trinta dias. ------------

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

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

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

 

1 – DISCUSSÃO E VOTAÇÃO DE ATA: Efetuada a discussão e votação das Atas nº 

01/2014 e 02/2014, as mesmas foram aprovadas por unanimidade. ---------------------------------

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

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

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

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

 

2 - 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 – Celito Cesar Bortoli, Danilo Balotin; PDT – Luis Carlos Comiotto, Paulo 

César Guzzo; PRB – Rudimar Caglioni; PMDB – Irineu Machado dos Santos, Alice 

Hoffmann Peruffo; PV – Vladis José Scorsatto; PSD - Moisés Pertile. ----------------------------

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

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

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

 

3 - LEITURA DA CORRESPONDÊNCIA: Leitura do Ofício nº 040/2014, do Executivo 

Municipal encaminhando Projetos de Lei para trâmite na Casa. O Presidente recebeu os 

referidos projetos em regime normal; Leitura de correspondência enviada pela Construtora 

Tomeg Ltda. Leitura do Ofício nº 016/2014 da Secretaria Municipal de Saúde enviando 

relatório de gestão da receita e despesa desta Secretaria referente ao terceiro quadrimestre de 

dois mil e treze. ---------------------------------------------------------------------------------------------

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

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

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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 4 – PEQUENO EXPEDIENTE: Proposições: nº 001 – Indicação para que o Executivo 

Municipal estude a possibilidade de realizar serviços de melhorias na Praça XV de 

Novembro, conforme relacionado: conserto de calçada, principalmente enfrente a Igreja 

Matriz; conserto ou substituição das lixeiras danificadas; efetuar o ajardinamento dos 

canteiros e poda da vegetação; efetuar a poda na lateral da cobertura verde do caramanchão; 

conserto dos canos nas laterais dos bancos; nº 002 – Pedido de Informações para que o 

Executivo Municipal forneça informações acerca das prestações de contas de recursos 

recebidos pela entidade Associação Musical de Veranópolis, no período de janeiro a 

dezembro de dois mil e treze, incluindo cópia dos documentos fiscais da execução da despesa 

por parte da entidade, cópia das prestações de contas entregue pela entidade neste período, 

bem como relatório da execução do projeto ora custeado pela Municipalidade assinado pelo 

representante máximo da associação; nº 003 – Indicação para que o Executivo Municipal 

estude a possibilidade de realizar obras de canalização de esgoto, com continuação da rede 

pública já existente, no trecho da Rua José Francisco dos Santos, a partir do final da 

pavimentação; nº 004 – Indicação para que o Executivo Municipal estude a possibilidade de 

verificar ou modificar a boca de lobo localizada na esquina das Ruas Tiradentes com Dr. José 

Montaury, com vistas a melhorar o escoamento da água da chuva; nº 005 -  Indicação para 

que o Executivo Municipal estude a possibilidade de realizar a abertura de boca de lobho na 

esquina entre as Ruas Tiradentes e Ernesto Alves, no lado esquerdo, sentido Bairro Palugana/ 

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

realizar poda da árvore localizada no passeio público da Rua Dr. José Montaury, Palugana, 

enfrente a loja de materiais de construção Casa Nostra; nº 007 – Indicação para que o 

Executivo Municipal estude a possibilidade de realizar alteração do semáforo existente 

próximo ao DETRAN, pois encontra-se na posição horizontal, devendo ficar na posição 

vertical, uma vez que quem possui problemas de visão em relação às cores não consegue fazer 

a identificação do sinal de pare ou prossiga da forma adequada e de acordo com a legislação 

existente; nº 008 – Indicação para que o Executivo Municipal estude a possibilidade de 

instalar redutores de velocidade, nos moldes dos instalados recentemente na cidade, nos locais 

relacionados: um na Rua Marcelino Champagnat, esquina com a rua Ceará; dois na Vila São 

José (Estrada Velha da Vacaria); um na Rua Ademir Simonetto (Bairro Santo Antonio), 

próximo ao estabelecimento comercial do Sassá; nº 009 – Indicação para que o Executivo 

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

Transportes, proceder a retirada das vagas destinadas às pessoas idosas localizadas enfrente 

aos espaços antes ocupados pelas farmácias Ativas Farma, na Av. Osvaldo Aranha e Mais 

Econômica Farmácias, na Rua Júlio de Castilhos; nº 010 – Indicação para que o Executivo 

Municipal estude a possibilidade de ampliar a área de atuação do ESF Medianeira visando 

incluir as famílias residentes da Comunidade de Vila Azul; nº 011 – Indicação para que o 

Executivo Municipal estude a possibilidade de executar serviços de revisão de todas as pontes 

construídas em madeira existentes em estradas vicinais do município, bem como melhoria na 

sinalização nas proximidades das mesmas; nº 012 – Indicação para que o Executivo 

Municipal estude a possibilidade de inserir no rodapé de todos os materiais que possuam 

Brasão do Município como timbre (formulários oficiais), frase com os seguintes dizeres: “Doa 

órgãos. Doe sangue. Salve vidas.”; nº 013 – Indicação para que o Executivo Municipal estude 

a possibilidade de elaborar Projeto de Lei visando instituir o Sistema Municipal de Defesa do 

Consumidor – SMDC, a Coordenadoria Municipal de Proteção e Defesa do Consumidor – 

PROCON, o Conselho Municipal de Proteção e Defesa do Consumidor – CONDECON e o 

Fundo Municipal de Proteção e Defesa do Consumidor – FMDC, atendendo o disposto no 

Art. 5º, Inciso XXXII da Constituição Federal. Projetos de Lei Executivo com parecer: nº 
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198 – Altera Lei Municipal nº 5.998/2011 que estabelece o Plano de Carreira dos Servidores 

Públicos Municipais e dá outras providências; Emenda Modificativa: Emenda Modificativa 

ao Projeto de Lei Executivo nº 198. Projetos de Lei Executivo: 225 – O Município de 

Veranópolis ratifica o primeiro Termo Aditivo ao contrato de consórcio público do Consórcio 

Intermunicipal de Desenvolvimento Sustentável da Serra Gaúcha (CISGA), do qual faz parte, 

Termo Aditivo esse que visa a incluir o Município de Antônio Prado no contrato; nº 231 – 

Altera Lei Municipal nº 5.998/2011 que estabelece o Plano de Carreira dos Servidores 

Públicos Municipais e dá outras providências; nº 232 – Dispõe sobre a regulamentação e 

critérios para a concessão dos benefícios; nº 233 – Autoriza o Município a assinar convênio 

com o Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Veranópolis e dá outras providências; nº 234 – 

Concede abono salarial aos Agentes Comunitários de Saúde; nº 235 – Altera a Lei Municipal 

que estabelece o Plano de Carreira do Magistério Público Municipal; nº 236 – Autoriza o 

Poder Executivo a firmar Termo de Cessão de Uso com a AVAES e dá outras providências; 

nº 237 – Institui no Município de Veranópolis o Programa de Estímulo à expedição de Notas 

Fiscais e Regularização Tributária “Troca-Troca” e dá outras providências; nº 238 – Autoriza 

o Poder Executivo a realizar despesas com o “21º Encontro de Mulheres Rurais e Urbanas de 

Veranópolis”; nº 239 – Autoriza abrir Crédito Especial; nº 240 – Autoriza a transposição de 

Regime Jurídico de Servidores regidos pela CLT para o Regime Estatutário e dá outras 

providências; nº 241 – Autoriza concessão de incentivo financeiro relacionado ao Programa 

Habitacional “Veranópolis Nosso Lar”. -----------------------------------------------------------------

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

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

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

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

  

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

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

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

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

 

6 – Encaminhamento da matéria às Comissões: Ficou decidido, por unanimidade, que 

apenas serão encaminhadas às respectivas Comissões projetos ou proposições que forem 

solicitadas por qualquer Vereador, conforme disposto no Parágrafo Único, Art. 50 do 

Regimento Interno desta Casa. ---------------------------------------------------------------------------

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

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

 

7 – GRANDE EXPEDIENTE: Proposições: nº 001, 002, 003, 004, 005, 006, 007, 008, 010, 

011, 012 e 013 foram aprovadas por unanimidade. A Proposição nº 009 foi retirada pelo 

Vereador autor. Projeto de Lei Executivo com Parecer: nº 198 foi aprovado por 

unanimidade. Emenda Modificativa ao Projeto de Lei Executivo nº 198: Emenda 

Modificativa aprovada por unanimidade. Projetos de Lei do Executivo: nº 225, 234, 237, 

238 e 239 foram aprovados por unanimidade. Os Projetos de Lei Executivo nº 231, 233, 236 e 

240 foram encaminhados para Comissão de Constituição e Justiça. Os projetos de Lei 

Executivo nº 232, 235 e 241 foram encaminhados para Comissão de Orçamento, Finanças e 

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

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

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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 8 – EXPLICAÇÕES PESSOAIS: Fizeram uso da Tribuna para Explicações Pessoais a 

Vereadora Alice Hoffmann Peruffo, Vereadores Paulo César Guzzo, Moisés Pertile e Vladis 

José Scorsatto. ----------------------------------------------------------------------------------------------

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

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

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

 

Os pronunciamentos proferidos durante as Explicações pessoais, bem como a Comunicação 

de Líderes, encontram-se registrados em áudio nos ANAIS da Câmara de Vereadores, além de 

toda a Sessão estar gravada em áudio e vídeo. ---------------------------------------------------------

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

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

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

 

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

Vereadores para o dia dezessete de fevereiro, às dezenove horas. Nada mais havendo a tratar, 

o Presidente encerrou a Sessão agradecendo a presença de todos.  

 

 

 

 

VLADIS JOSÉ SCORSATTO     MOISÉS PERTILE 

Presidente      2º Secretário 

 

 

 

 

 

 

 

 


