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ATA Nº 13/2014 

 
 

Aos cinco dias do mês de maio 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 – 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 – Lirio Soares; PDT – Luis Carlos Comiotto; PRB – Rudimar Caglioni; 

PMDB – Irineu Machado dos Santos; PV – Vladis José Scorsatto; PSD - Moisés Pertile. 

Registrou-se a presença e assinaram o referido Livro de Presenças, os Vereadores Celito 

César Bortoli – PP e Alice Hoffmann Peruffo – PMDB, reassumindo suas respectivas vagas. -

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

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

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

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

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

 

2 - DISCUSSÃO E VOTAÇÃO DE ATA: Efetuada a discussão e votação da Ata nº 

12/2014, a mesma foi aprovada por unanimidade. -----------------------------------------------------

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

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

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

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

 

3 - LEITURA DA CORRESPONDÊNCIA: Não haviam correspondências. -------------------

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

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

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

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

 

 

 4 – PEQUENO EXPEDIENTE: Proposições: nº 081 – Indicação para que o Executivo 

Municipal, juntamente com o Conselho Municipal de Trânsito e Transportes, após análise 

técnica, estude a possibilidade de proceder a instalação de guard rayl em pontos críticos para 

risco de acidentes, especialmente no trecho com pavimentação asfáltica da Estrada Municipal 

Guerino Cosmo Rigon. Como sugestão, um dos trechos que necessita a referida instalação é a 

parti da entrada  da propriedade de Jorge Favretto ao acesso da propriedade de Inelso 

Grapégia; nº 083 – Indicação para que o Executivo Municipal, juntamente com o Conselho 

Municipal de  Trânsito e Transportes, estude a possibilidade de instalar redutor de velocidade, 
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em forma de lombada física, no travessão que interliga as Comunidades de São Valentim e 

Pedancino, no trecho entre o Cemitério da Comunidade do Pedancino e a interseção com a 

ERS 355; nº 083 – Indicação para que o Executivo Municipal estude a possibilidade de 

proceder a instalação de duas lixeiras coletivas (containers), sendo uma nas proximidades da 

esquina das Ruas Marechal Hermes da Fonseca e Campos Sales e, outra, nas proximidades da 

esquinas entre as Ruas Júlio de Oliveira e Tiradentes; nº 084 – Indicação para que o 

Executivo Municipal estude a possibilidade de construir escadaria na Rua São Francisco de 

Assis, bairro Santo Antônio, a partir do nº 450; nº 085 – Indicação para que o Executivo 

Municipal estude a possibilidade de executar mapeamento e, através deste, monitoramento 

dos mananciais (vertentes, fontes naturais, arroios, etc.) existentes em nosso Município, na 

área urbana e rural. -----------------------------------------------------------------------------------------

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

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

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

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

  

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: Proposições: 081, 083, 084 e 085 foram aprovadas por 

unanimidade. A Indicação nº 082 foi aprovada com sete votos favoráveis e hum voto 

contrário. -----------------------------------------------------------------------------------------------------

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

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

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

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

 

 

 

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

Vereadores Alice Hoffmann Peruffo, Moisés Pertile,  Irineu Machado dos Santos e Vladis 

José Scosatto. -----------------------------------------------------------------------------------------------

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

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

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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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 doze do mês de maio do corrente ano, 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 

 

 

 

 

 

 

 


