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ATA Nº 09/2014 

 
 

Aos trinta e um 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 da Ata nº 

08/2014, 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; PRB 

– Rudimar Caglioni; PMDB – Irineu Machado dos Santos, Alice Hoffmann Peruffo; PV – 

Vladis José Scorsatto; PSD - Moisés Pertile. Verificou-se a ausência do Vereador Thomas 

Schiemann – PDT, sendo falta justificada. --------------------------------------------------------------

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

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

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

 

3 - LEITURA DA CORRESPONDÊNCIA: Requerimentos da Vereadora Luciene Moraes 

Moresco com sugestões para Mesa Diretora. Leitura do Ofício nº 110/2014 do Executivo 

Municipal encaminhando resposta de Indicações enviadas ao Poder Executivo. Leitura do 

Ofício nº 111/2014 encaminhando Projetos de Lei para trâmite nesta Casa. O Presidente 

recebeu os projetos em regime de urgência. ------------------------------------------------------------

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

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

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

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

 

 4 – PEQUENO EXPEDIENTE: Proposições: nº 039 – Indicação para que o Executivo 

Municipal estude a possibilidade de incluir no planejamento do Gemellaggio entre 

Veranópolis e Porto Viro, através de critérios técnicos, a participação de professores de 

italiano da rede pública de ensino municipal como forma de fomento ao intercambio na área 

de ensino de línguas, além das mesmas atuarem como interpretes dos demais participantes do 

programa. Ainda, que o Poder Executivo no momento da inclusão de vagas de professores de 

italiano de Veranópolis, também exija que professores que exercem suas atividades em Porto 



                                                                                   
 

 

CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES 

AV. Dr. José Montaury nº 334 

Veranópolis - RS  

Viro façam parte da comitiva que viaja para Veranópolis. Solicita-se também que o Poder 

Executivo possibilite a participação de agricultores, empresários e outras classes técnicas para 

viagens de intercambio com Porto Viro; nº 040 – Pedido de Providêncis para que o Executivo 

Municipal providencie a execução de pintura da sinalização horizontal e instalação de 

sinalização vertical da pavimentação asfáltica da Estrada Municipal Marques do Herval, 

Comunidade de São Valentim; nº 041 – Indicação para que o Executivo Municipal, estude a 

possibilidade de viabilizar a entrega de certificado de participação aos estudantes que 

participaram dos projetos de Cidadania da Escola, promovido pelo Gabinete do Prefeito 

Municipal; nº 042 – Indicação para que o Executivo Municipal estude a possibilidade de 

disponibilizar espaço dedicado ao Gemellaggio com Porto Viro no site oficial do Município 

de Veranópolis. Projeto de Lei Legislativo com Parecer: nº 06 – Altera redação do Art. 1º 

da Lei Municipal nº 6.436 de 19 de março de 2014. Projeto de Lei Executivo com parecer: 

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

outras providências; Mensagem Modificativa: Mensagem enviada pelo Executivo Municipal 

ao Projeto de Lei Executivo nº 256, através do ofício nº 106/2014; nº 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 261 – Autoriza o Poder Executivo a realizar despesas com o 

Projeto “Ecologia, Educação Alimentar, Lazer Saudável, Espiritualidade e Cultura da 

Colonização”; Projetos de Lei Executivo: nº 258 – Autoriza a desafetação de imóvel do 

Município; nº 267 – Convênio que entre si celebram o Município de Veranópolis e os 

Municípios de Cotiporã, Fagundes Varela e Vila Flores, para repasse de incentivo à 

qualificação dos Sistema Único de Saúde (SUS); nº 268 – Altera Lei Municipal nº 5.619, de 

23 de outubro de 2009; nº 269 – Autoriza a desafetação de imóvel; nº 270 – Autoriza doação 

de imóvel à SPW Engenharia e Contrução Ltda. e dá outras providências; nº 271 – Acordo de 

Cooperação Técnica que entre si celebram a União Federal através da Superintendência 

Federal de Agricultura no Rio Grande do Sul e a Prefeitura Municipal de Veranópolis, 

visando a cooperação técnica na área de inspeção de produtos de origem animal no município; 

nº 272 – Autoriza o Poder Executivo a realizar despesas com o Projeto “7ª Festa Campeira 

Piquete Barbicacho Serrano”; nº 273 – Autoriza o Poder Executivo a realizar despesas com o 

Projeto de conscientização turística Conhecendo a Terra da Longevidade; nº 274 – Autoriza o 

Poder Executivo a realizar despesas com o Projeto “Professor, um ser integral”; nº 275 – 

Autoriza o Município repassar recursos financeiros à Associação Veranense de Assistência 

em Saúde - AVAES. ---------------------------------------------------------------------------------------

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

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

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

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

  

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

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

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

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

 

7 – GRANDE EXPEDIENTE: Proposições: nº 039, 041 e 042 foram aprovadas por 

unanimidade. A Indicação nº 040 foi aprovada com quatro votos favoráveis e três votos 

contrários. Projeto de Lei Legislativo com parecer: nº 06 foi aprovado por unanimidade. 

Projetos de Lei do Executivo com Parecer: nº 256, 259 e 261 foram aprovados por 

unanimidade. Mensagem Modificativa: Mensagem Modificativa ao Projeto de Lei Executivo 

nº 256 foi aprovada por unanimidade. Projetos de Lei Executivo: nº 258, 267, 268, 271, 272, 

273, 274 e 275 foram aprovados por unanimidade. Os Projetos de Lei Executivo nº 269 e 270 

foram aprovados com seis votos favoráveis e hum voto contrario em ambos. ---------------------

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

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

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

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

 

 

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

Vereadores Irineu Machado dos Santos, Luciene Moraes Moresco, Alice Hoffmann Peruffo 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 sete de abril, 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 

 

 

 


