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ATA Nº 04/2014 

 
 

Aos dezessete 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 dezenove horas, 

reuniram-se os senhores Vereadores em caráter Ordinário sob a Presidência do Vereador 

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

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

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

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

 

1 – DISCUSSÃO E VOTAÇÃO DE ATA: Efetuada a discussão e votação da Ata nº 

03/2014, a mesma foi aprovada 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 049/2014 do Executivo 

informando período de férias de quinze dias do Prefeito Municipal, Carlos Alberto Spanhol, 

assumindo por este período, o Vice-Prefeito Paulo Parise MaragnoLeitura. Leitura do Ofício 

nº 050/2014 do Executivo Municipal encaminhando Projeto de Lei para trâmite nesta Casa. 

Leitura do Ofício nº 054/2014, do Executivo Municipal encaminhando Projetos de Lei para 

trâmite na Casa. O Presidente recebeu os referidos projetos em regime de urgência. Leitura do 

Ofício nº  053/2014 encaminhando Veto Parcial ao Projeto de Lei Executivo nº 198/2013. O 

referido Veto foi encaminhado para Comissão de Constituição e Justiça. --------------------------

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

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

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

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

 

 4 – PEQUENO EXPEDIENTE: Proposições: nº 014 – Indicação para que o Executivo 

Municipal estude a possibilidade de realizar arborização com espécies nativas de árvores nas 

seguintes áreas de propriedade do Município: a) Arredores da Pista Municipal de Motocross 

Leonir Mattielo; b) Proximidades da empresa Construtelas, onde foram retirados eucaliptos; 

c) Proximidades do Lago localizado na área verde do Distrito Industrial; nº 015 – Indicação 
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para que o Executivo Municipal estude a possibilidade de continuar o projeto de alargamento, 

patrolagem e limpeza das estradas nas comunidades de São Valentim, Dois de Julho e São 

Roque a exemplo do que foi feito em Nossa Senhora Auxiliadora; nº 016 – Indicação para 

que o Executivo Municipal estude a possibilidade de realizar os seguintes serviços no Bairro 

Femaçã: a) Na Rua Armando Gazana, limpeza e recolhimento de lixo das margens e execução 

de pavimentação na interseção desta rua com a Estrada Geral Santa Bárbara; b) Realização de 

limpeza de bocas de lobo e roçada em todas as ruas do Bairro Femaçã; nº 017 – Indicação 

para que o Executivo Municipal estude a possibilidade de realizar serviços de patrolagem e 

alargamento da Rua Maestro Geremias Roncatto, a partir do final da pavimentação até a 

interseção com a Estrada para Nossa Senhora das Dores; nº 018 -  Indicação para que o 

Executivo Municipal estude a possibilidade de realizar fiscalização e aplicação de possíveis 

multas para quem acondicionar lixo doméstico inadequadamente, fora de lixeiras ou 

containers bem como para quem depositar entulhos de construção, móveis, eletrodomésticos e 

outros itens em vias públicas; nº 019 – Indicação para que o Executivo Municipal estude a 

possibilidade de adequar a legislação municipal que dispõe sobre a implantação de 

loteamentos, tornando obrigatória a instalação, por parte do loteador, de ramais laterais de 

água e esgoto em direção aos futuros lotes, até o limite do futuro passeio público do 

loteamento antes da execução da pavimentação da via pública; nº 020 – Indicação para que o 

Executivo Municipal estude a possibilidade de realizar serviços de manutenção em todo o 

sistema de iluminação da Ponte Erneste Dorneles, incluindo a substituição e reposição de 

lâmpadas. Projetos de Lei Executivo: 242 – Autoriza doação de imóvel ao Instituto Federal 

de Educação, Ciências e Tecnologia do Rio Grande do Sul – IFRS e dá outras providências; 

nº 243 – Autoriza o Poder Executivo a conceder auxílio financeiro à Liga Feminina de 

Combate ao Câncer; nº 244 – Autoriza abrir Crédito Especial; nº 245 – Autorização firmar 

Convênio e conceder auxílio financeiro ao Sapupema Esporte Clube Recreativo e Cultural; nº 

246 – Autoriza o Poder Executivo a conceder auxílio financeiro à Festa Nacional da Maçã e 

Feira Agroindustrial de Veranópolis; nº 247 – Autoriza o Poder Executivo a conceder auxílio 

financeiro para o Planalto Futebol Clube; nº 248 – Autoriza o Poder Executivo a conceder 

auxílio financeiro para o Centro de Tradições gaúchas Cidade Vida; nº 249 – Autoriza o 

Poder Executivo a realizar despesas com o Projeto “4ª La Cucagna”; nº 250 – Autoriza o 

Poder Executivo a realizar despesas com o Projeto “Carnaval Municipal de Rua 2014”. --------

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

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

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

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

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

  

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. ---------------------------------------------------------------------------

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

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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7 – GRANDE EXPEDIENTE: Proposições: nº 014, 016, 017, 018, 019 e 020 foram 

aprovadas por unanimidade. A Proposição nº 015 foi encaminhada para Comissão de 

Constituição e Justiça. Projetos de Lei do Executivo: nº 243, 244, 245, 246, 247, 248 e 249 

foram aprovados por unanimidade. O Projetosde Lei Executivo nº 242 foi encaminhado para 

Comissão de Constituição e Justiça e o Projeto de Lei Executivo nº 250 foi encaminhado para 

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

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

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

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

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

 

 

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

Vereadores Paulo César Guzzo, Celito César Bortoli e Moisés Pertile. ----------------------------

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

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

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

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

 

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 vinte e quatro 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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


