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ATA Nº 07/2014 

 
 

Aos dezessete dias do mês de março 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. --------------------------------------------------------------------------------------

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

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

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

 

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

março do corrente ano do Vereador e Luis Carlos Comiotto – PDT, foi realizada cerimônia de 

posse da Suplente de Vereador, Senhora Luciene Moraes Moresco – PDT para exercer a 

função de Vereadora durante trinta dias. ----------------------------------------------------------------

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

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

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

 

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

05/2014 e 06/2014, 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, Lirio Soares; PDT – Luciene Moraes Moresco, 

Thomoas Schiemann; PRB – Rudimar Caglioni; PMDB – Irineu Machado dos Santos, Alice 

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

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

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

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

 

3 - LEITURA DA CORRESPONDÊNCIA: Requerimento de Vereador apresentando Voto 

de Pesar pelo passamento do Senhor Severino De Carli, ocorrido no dia seis de março do 

corrente ano. Leitura do Ofício nº 069/2014 do Executivo Municipal prestando contas de 

Proposições de Vereadores. Leitura do Ofício nº 022/2014 da Secretaria Municipal da Saúde 

prestando informações acerca da Indicação nº 010/2014. Leitura do Ofício nº 087/2014 do 

Executivo Municipal prestando informações conforme Pedido de Informações nº 002/2014. 

Leitura do Ofício nº 092/2014 encaminhando Projetos de Lei para trâmite nesta Casa. O 

Presidente recebeu os projetos em regime normal. ----------------------------------------------------

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

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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 4 – PEQUENO EXPEDIENTE: Veto: Ofício nº 053/2014 contendo Veto Parcial ao Projeto 

de Lei Executivo nº 198. Proposições com parecer: nº 015 – Indicação para que o Executivo 

Municipal estude a possibilidade de continua 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; Proposições: nº 027 – Indicação para que o 

Executivo Municipal estude a possibilidade de firmar convênio com comunidade terapêutica 

voltada ao atendimento e reabilitação de dependentes químicos de nosso município, 

especialmente aos de famílias carentes; nº 028 – Indicação para que o Executivo Municipal 

estude a possibilidade de implantar adicional por merecimento aos servidores que exercem a 

função de motorista de transporte escolar da municipalidade, em percentual aproximado de 

35% (trinta e cinco partes por cento) sobre o salário base, conforme disposto no Capítulo II, 

Subseção III, Art. 87 do Estatuto dos Servidores do Município. Ainda, que este adicional 

incida apenas durante os meses que compreendam o período letivo e que não seja pago sobre 

o Décimo Terceiro Salário, férias e horas extras; nº 029 – Indicação para que o Executivo 

Municipal estude a possibilidade de realizar serviços nas Ruas Dorival Borba de Freitas e 

Isidoro Guilherme Dall’Agnol, conforme segue: a) Praça na área verde localizada entre a 

Fruteira Lima e Mercado Mazetto; b) Implantação de lixeira coletiva enfrente ao Mercado 

Mazetto; c) Construção de bocas de lobo na Rua Dorival Borba de Freitas, no trecho em 

declive da mesma; d) Alargamento da esquina das ruas Dorival Borba de Freitas com 

Guilherme Dall’Agnol; e) Limpeza do passeio público com colocação de pó de brita no início 

da Rua Dorival Borba de Freitas, a partir da Rua São Paulo; f) Regularização (alargamento) 

na esquina das ruas Dorival Borba de Freitas com Buarque de Macedo, entre as famílias 

Borba e Pessin; nº 030 -  Indicação para que o Executivo Municipal estude a possibilidade de 

realizar serviços de melhorias e manutenção dos seguintes itens nas proximidades do 

Loteamento Sapopema, conforme abaixo assinado dos moradores: a) Instalação de abrigo 

para ponto de ônibus próximo ao trevo de acesso ao CTG Rincão da Roça Reúna, sentido Vila 

Flores/Veranópolis; b) Realização de serviços de terraplanagem para a construção de campo 

de futebol na área institucional do Loteamento Sapopema; c) Limpeza de todas as ruas do 

loteamento, com roçada e limpeza de bocas de lobo; d) Pavimentação em paralelepípedos, em 

parceria com os moradores, no trecho da Estrada Velha da Vacaria, a partir da família 

Chiaradia até a propriedade do Senhor Luis Carlos Comiotto e no trecho da Estrada Velha da 

Vacaria, a partir do trevo da ERS 355 até a família Meneghetti; e) Construção de rede de 

esgotamento sanitário, no Loteamento Sapopema, entre as residências dos Senhores Cleo 

Fogali e Gilmar Fabbi; f) Conserto da rede de esgoto enfrente a residência de Neli Sartori, 

próximo à empresa COFAVA; nº 031 – Indicação para que o Executivo Municipal estude a 

possibilidade de realizar a reconstrução do muro de contenção localizado na Travessa “A” da 

Rua Capitão Pelegrino Guzzo, proximidades do nº 0088 no Bairro Santo Antônio; Projeto de 

Lei Legislativo: nº 02 – Reajusta o subsídio dos Vereadores do Município de Veranópolis; nº 

03 – Reajusta vencimentos do quadro de Cargos do Legislativo Municipal; nº 04 – Reajusta o 

subsídio dos Secretários Municipais do Município de Veranópolis; nº 05 – Reajusta o 

subsídio do Prefeito e Vice-Prefeito Municipal de Veranópolis. Projeto de Lei Executivo 

com Parecer: 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 Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Veranópolis e dá outras 

providências; nº 235 – Altera 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 
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com a AVAES e dá outras providências; 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”; nº 242 – Autoriza doação de imóvel ao Instituto Federal de 

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

Mensagem Modificativa: Ofício nº 077/2014 – Mensagem Modificativa ao Projeto de Lei 

Executivo nº 242. Projeto de Lei Executivo: 259 – Altera e acrescenta dispositivos na Lei 

Municipal nº 5.785/2010, que autorizou a realização de convênio de Cooperação com o 

Estado do Rio Grande do Sul e com a Agência Estadual de Regulação dos Serviços Públicos 

Delegados do Rio Grande do Sul, a celebração de contrato de Programa com a CORSAN; nº 

260 – Autoriza abrir Crédito Especial; nº 261 – Autoriza o Poder Executivo a realizar 

despesas com o Projeto “Ecologia, Educação Alimentar, Lazer Saudável, Espiritualidade e 

Cultura da Colonização”; nº 262 – Autoriza o Poder Executivo a realizar despesas com o 

Projeto “campeonato Municipal de Duplas – 2014”; nº 263 – Autoriza o Poder Executivo a 

realizar despesas com o Projeto “8ª Copa de Verão de Vôlei de Areia 2014”; nº 264 – 

Autoriza o Poder Executivo a realizar despesas com o Projeto “Copa Serra de Futebol de 

Campo – Categorias de Base”. ---------------------------------------------------------------------------

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

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

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

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

  

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: Veto: Veto ao Projeto de Lei Executivo nº 198 aceito por 

unanimidade. Proposições com Parecer: Indicação nº 015 aprovada por unanimidade. 

Proposições: nº 027, 029, 030, e 031 foram aprovadas por unanimidade. A Proposição nº 028 

obteve Pedido de Vistas. Projeto de Lei Legislativo: nº 02, 03, 04 e 05 foram aprovados por 

unanimidade. Projeto de Lei Executivo com Parecer: nº 232, 233, 236, 240, 241 e 242 

foram aprovados por unanimidade. Mensagem Modificativa enviada Pelo Executivo 

Municipal ao Projeto de Lei Executivo nº 242 foi aprovada por unanimidade. O Projeto de Lei 

nº 235 foi rejeitado com cinco votos contrários e quatro votos favoráveis. O Projeto de Lei nº 

231 foi aprovado com cinco votos favoráveis, dois votos contrários e uma abstenção. Projetos 

de Lei do Executivo: nº 260, 262, 263 e 264 foram aprovados por unanimidade. Os Projetos 

de Lei Executivo nº 259 e 261 foi encaminhado para Comissão de Constituição e Justiça. -----

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

Vereadores Moisés Pertile, Alice Hoffmann Peruffo, Lirio Soares 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 vinte e quatro de março, às dezenove horas. Nada mais havendo a 

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

 

 

 

 

VLADIS JOSÉ SCORSATTO        RUDIMAR CAGLIONI 

Presidente           Secretário 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


