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ATA Nº 05/2014 

 
 

Aos vinte e quatro 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 

04/2014, 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 065/2014 do Executivo 

Municipal encaminhando Projeto de Lei para trâmite nesta Casa. O Presidente recebeu os 

projetos em regime normal. Leitura de correspondência do Vereador Luis Carlos Comiotto 

que solicita licença de Vereador pelo período de trinta dias a contar do dia primeiro de março 

do corrente ano. Leitura do Ofício nº 288/2014 da Secretaria Nacional dos Direitos Humanos 

das Presidência da República informando a celebração de convênio entre esta Secretaria e o 

Município de Veranópolis. --------------------------------------------------------------------------------

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

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

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

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

 

 4 – PEQUENO EXPEDIENTE: Requerimento: Requerimento da Comissão de 

Constituição e Justiça solicitando prorrogação de prazo para análise do projeto de lei 

Executivo nº 242. Proposições: nº 021 – Indicação para que o Executivo Municipal estude a 

possibilidade de proceder a regulamentação e aplicação da Lei Municipal nº 6.134, de 

06/08/2012, que insere o Art. 217-A e Parágrafo Único ao mesmo artigo do Código de 

Posturas, dispondo sobre veículos abandonados em vias públicas, aplicando as devidas 



                                                                                   
 

 

CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES 

AV. Dr. José Montaury nº 334 

Veranópolis - RS  

sanções mediante fiscalização; nº 022 – Indicação para que o Executivo Municipal estude a 

possibilidade de realizar um trabalho de decoração nas ruas, praças e prédios públicos da 

cidade, visando a comemoração da Páscoa, no mesmo estilo da decoração realizada para o 

Natal; nº 023 – Indicação para que o Executivo Municipal estude a possibilidade de viabilizar 

a implantação de novo distrito industrial do município ou ampliação do distrito existente; nº 

024 – Indicação para que o Executivo Municipal estude a possibilidade de realizar serviços de 

melhorias e manutenção com patrolagem e britagem na Travessa Denti, no Loteamento 

Beltrame; nº 025 -  Indicação para que o Executivo Municipal estude a possibilidade de 

executar conserto do abrigo no ponto de ônibus, localizado na Rua Marcelino Chmapagnat, nº 

974, Bairro Medianeira. Ainda, no mesmo abrigo, que seja construído piso em concreto 

armado bem como a instalação de placa sinalizando a existência do referido ponto; nº 026 – 

Indicação para que o Executivo Municipal estude a possibilidade de proceder a instalação de 

abrigo para ponto de ônibus nas proximidades da esquina da Rua Piauí com a Rua Marcelino 

Champagnat, no Bairro Medianeira; Projeto de Lei Legislativo: nº 01 – Institui o dia do 

Açougueiro no âmbito do Município de Veranópolis. Projeto de Lei com Parecer: nº 250 – 

Autoriza o Poder Executivo a realizar despesas com o Projeto “Carnaval de Rua 2014”, com 

Mensagem Modificativa enviada pelo Executivo Municipal através do Ofício nº 064/2014. 

Projetos de Lei Executivo: 251 – Autoriza o Município a assinar Convênio com a Fundação 

Universidade de Caxias do Sul/Centro Tecnológico Universidade de Caxias do Sul – Unidade 

de Ensino de Veranópolis; nº 252 – Autoriza o Poder Executivo a realizar despesas com o 

Projeto “Campeonato Municipal de Futsal – Masculino”; nº 253 – Autoriza o Poder 

Executivo a realizar despesas com o Projeto “Campeonato Municipal de Futsal – Feminino”; 

nº 254 – Autoriza abrir Crédito Especial; nº 255 – Fixa Salário de Referência Municipal; nº 

256 – Dispõe sobre a concessão de descontos no Imposto Predial e Territorial Urbano e dá 

outras providências. ----------------------------------------------------------------------------------------

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

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

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

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

  

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: Requerimento: Requerimento de Comissão aprovado por 

unanimidade. Proposições: nº 021, 022, 024, 025, e 026 foram aprovadas por unanimidade. A 

Proposição nº 023 foi retirada pelo Vereador Autor. Projeto de Lei Legislativo: nº 01 foi 

aprovado com sete votos favoráveis e hum voto contrário. Projeto de Lei com Parecer: nº 

250 aprovado por unanimidade. Mensagem Modificativa enviada Pelo Executivo Municipal 

ao Projeto de Lei Executivo nº 250 foi aprovada por unanimidade. Projetos de Lei do 
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Executivo: nº 251, 252, 253, 254 e 255 foram aprovados por unanimidade. O Projeto de Lei 

Executivo nº 256 foi encaminhado para Comissão de Orçamento, Finanças e Contas. ----------

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

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

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

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

 

 

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

Vereadores Paulo César Guzzo e Irineu Machado dos Santos. --------------------------------------

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

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

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

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

 

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 março, 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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


