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ATA Nº 08/2014 

 
 

Aos vinte e quatro 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. --------------------------------------------------------------------------------------

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

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

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

 

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

07/2014, 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, 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: Requerimentos de Vereadores Celito César 

Bortoli e Alice Hoffmann Peruffo solicitando licença de Vereador pelo período de trinta dias, 

a conta do dia primeiro de abril do corrente ano. Leitura do Ofício nº 01/2014 da Associação 

Atlética Veranópolis encaminhando prestação de contas referente ao repasse de recursos 

públicos recebidos durante o mês de fevereiro do corrente ano. Leitura do Ofício nº 101/2014 

do Executivo Municipal em resposta ao Ofício nº 023/2014 da Comissão de Constituição e 

Justiça desta Casa. Leitura do Ofício nº 105/2014 do Executivo Municipal encaminhando 

resposta de Indicações enviadas ao Poder Executivo. Leitura do Ofício nº 103/2014 

encaminhando Projetos de Lei para trâmite nesta Casa. O Presidente recebeu os projetos em 

regime normal. ----------------------------------------------------------------------------------------------

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

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

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

 

 4 – PEQUENO EXPEDIENTE: Requerimento de Comissão: Requerimento da Comissão 

de Finanças, Orçamento e Contas solicitando duplicação de prazo para análise do Projeto de 

Lei Executivo nº 256. Proposições com parecer: nº 028 - Indicação para que o Executivo 

Municipal estude a possibilidade de implantar adicional por merecimento aos servidores que 
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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; Proposições: nº 032 – Indicação 

para que o Executivo Municipal estude a possibilidade de, no momento da elaboração do 

processo de licitação para contratação de horas de serviços de máquinas (retroescavadeira, 

trator de esteira, etc.,) destinados a atender a agricultura local, incluir também contratação de 

horas de trabalho do chamado “mini trator de esteiras”; nº 033 – Indicação para que o 

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

estude a possibilidade de implantar redutor de velocidade, em forma de elevada, nos moldes 

conforme previsto na Legislação de trânsito vigente, na Rua Dr. José Montaury, proximidades 

da VB Vídeo Produções, no sentido Centro/Bairro; nº 034 – Indicação para que o Executivo 

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

possibilidade de implantar redutor de velocidade, em forma de elevada, nos moldes conforme 

previsto na Legislação de trânsito vigente, na Rua Alfredo Chaves, entre os números 93 e 243, 

preferencialmente próximo ao cruzamento com a Rua Princesa Isabel, conforme abaixo 

assinado dos moradores anexo; nº 035 – Indicação para que o Executivo Municipal estude a 

possibilidade e a viabilidade de terceirizar os serviços de manutenção do sistema de 

iluminação pública do município, através de contratação de empresa habilitada para este fim;  

nº 036 – Indicação para que o Executivo Municipal estude a possibilidade de realizar serviços 

de melhorias e manutenção na quadra esportiva de areia do Bairro Palugana, localizada nos 

fundos do Estádio Municipal Alcemiro Laurindo Guzzo; nº 037 – Indicação para que o 

Executivo Municipal estude a possibilidade de realizar as seguintes ações na Rua Vitório José 

Zanini: a) Prosseguimento da pavimentação em paralelepípedos até a intereseção com a RSC 

470; b) Retirada da curva existente nas proximidades da empresa B&B Móveis, bem como 

alargamento da rua no mesmo trecho; nº 038 – Indicação para que o Executivo Municipal 

estude a possibilidade e a viabilidade de proceder a desapropriação de imóvel localizado na 

Rua Giuseppe Garibaldi, de propriedade da Sociedade Beneficente São Francisco, antigo “Lar 

dos Idosos” com vistas a implantação de Capela Mortuária Ecumênica, destinada a atender, 

especialmente, famílias carentes em momentos de velórios de seus entes queridos, 

independente de crença ou religião. Ainda, que o processo de desapropriação seja 

encaminhado de forma “amigável” com a entidade proprietária do imóvel, tendo em vista que 

os recursos da desapropriação serão utilizados na manutenção e/ou ampliação do novo Lar 

dos Idosos.  Projeto de Lei Legislativo: nº 06 – Altera redação do Art. 1º da Lei Municipal 

nº 6.436 de 19 de março de 2014. Projeto de Lei Executivo: 265 – Altera Lei que autoriza o 

Poder Executivo Municipal a implantar Programa de Incentivo ao Desenvolvimento Industrial 

e Comercial de Veranópolis; nº 266 – Autoriza complementação de auxílio financeiro para a 

Associação Veranense de Assistência em Saúde - AVES. --------------------------------------------

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

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

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

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

  

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

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

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

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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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 de Comissão: Requerimento da Comissão de 

Finanças, Orçamento e Contas aprovado com sete votos favoráveis e hum voto contrário. 

Proposições com Parecer: Indicação nº 028 aprovada por unanimidade. Proposições: nº 

032, 036, 037 e 038 foram aprovadas por unanimidade. As Indicações nº 033, 034 e 035 

foram aprovadas com sete votos favoráveis e hum voto contrário. Projeto de Lei Legislativo: 

nº 06 foi encaminhado para Comissão de Finanças, Orçamento e Contas. Projetos de Lei do 

Executivo: nº 266 foi aprovado por unanimidade. O Projeto de Lei Executivo nº 265 foi 

encaminhado para Comissão de Constituição e Justiça. ----------------------------------------------

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

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

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

 

 

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

Vereadores Lirio Soares, Thomas Schiemann 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 trinta e um 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 

 

 

 


