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ATA Nº 15/2014 

 
 

Aos dezenove 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 e Celito César Bortoli; PDT – Luis Carlos Comiotto e 

Thomas Schiemann; PRB – Rudimar Caglioni; PMDB – Irineu Machado dos Santos e Alice 

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

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

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

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

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

 

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

14/2014, a mesma foi aprovada por unanimidade. -----------------------------------------------------

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

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

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

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

 

3 - LEITURA DA CORRESPONDÊNCIA: Leitura do Ofício nº 164/2014 do Executivo 

Municipal encaminhando Projetos de Lei para trâmite na Casa. O Presidente recebeu os 

referidos projetos em tramitação normal. Leitura do Ofício nº 167/2014 do Executivo 

Municipal apresentando informações solicitadas na Proposição nº 061, de 10/04/2014; Leitura 

do Ofício nº 168/2014 do Executivo Municipal apresentando informações solicitadas através 

da Proposição nº 035, de 19/03/2014; Leitura dos Ofícios nº 163/2014 e 174/2014, ambos do 

Executivo Municipal informando os encaminhamentos de Proposições encaminhadas ao 

Executivo Municipal ---------------------------------------------------------------------------------------

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

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

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

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

 

 

 4 – PEQUENO EXPEDIENTE: Proposições: nº 095 – Indicação para que o Executivo 

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

possibilidade de executar os seguintes ajustes, no entroncamento da Estrada Municipal para 
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Nossa Senhora da Saúde, Zona Piccoli e Estrada Municipal Linha Parreira Horta, conforme 

segue: a) Implantação de sinalização, vertical e horizontal, no mínimo à cem metros antrs do 

referido entroncamento, nos três sentidos, informando sobre a existência de cruzamento 

perigoso, com o objetivo de alertar os motoristas para atenção e redução de velocidade; b) 

Instalação de lombada física, nos moldes previstos na Legislação de Trânsito vigente, 

destinado à redução de velocidade dos veículos que se deslocam sentido Comunidade Nossa 

Senhora da Saúde (Zona Piccoli)/Perímetro Urbano, com vistas a alertar sobre a parada 

obrigatória antes de ingressar na via pavimentada; c) Realização de estudo técnico sobre a 

possibilidade de construção de rótula vazada no referido entroncamento, com vistas a 

organizar o cruzamento das vias; nº 096 – Pedido de Informações para que o Executivo 

Municipal informe, de forma discriminada, todos os veículos automotores (máquinas, 

caminhões, carros, vans, ônibus, etc.) que compõem a frota da Municipalidade. Tal 

discriminação deve conter o nome/modelo do veículo, bem como qual a sua finalidade 

específica; nº 097 – Indicação para que o Executivo Municipal estude a possibilidade de 

disponibilizar veículo e motorista para conduzir familiares de dependentes químicos que 

encontram-se internados no Município de Nova Bassano, sempre no primeiro sábado de cada 

mês, para visitarem os mesmos, bem como participarem de momentos de capacitação 

desenvolvidos pela própria fazenda, destinados à auxiliar estes familiares a receberem e 

reinserirem os tratados na comunidade; nº 098 – Pedido de Providências para que o Executivo 

Municipal estude a possibilidade de providenciar a conclusão do prolongamento da 

canalização da rede pública de esgoto localizado próximo ao restaurante Dona Cândida; nº 

099 – Indicação para que o Executivo Municipal estude a possibilidade de implantar redutor 

de velocidade, nos moldes previstos na legislação de trânsito, na Rua Gaspar Vieira Pimentel; 

nº 100 – Indicação para que o Executivo Municipal estude a possibilidade de executar o 

alargamento da estada municipal de acesso à Comunidade de Lageadinho e a Ponte do Rio 

das Antas, a partir do final da pavimentação asfáltica. Projetos de Lei Executivo com 

Parecer: nº 293 – Altera a Lei Municipal nº 6.475, de 16 de abril de 2014, que autoriza o 

Poder Executivo a repassar recursos ao SESC para realizar o “Espetáculo Teatral: A mulher 

do Padeiro”; nº 296 – Autoriza o Poder Executivo a conceder auxílio financeiro para a 

Associação Veranense de Automobilismo – AVA; Mensagem Modificativa ao Projeto de 

Lei nº 296: Altera a redação do Artigo Primeiro do referido projeto de lei. Projetos de Lei 

Executivo: nº 298 – Altera lei que estabelece o Plano de Carreira do Magistério Público do 

Município; nº 299 – Altera prazo para entrada em operação, previsto na Lei Municipal nº 

6.219, de 27 de fevereiro de 2013; nº 300 – Autoriza o Poder Executivo a conceder benefícios 

aos Médicos participantes do Programa Mais Médicos para o Brasil; nº 301 – Autoriza abrir 

Crédito Especial; nº 302 – Autoriza o Poder Executivo a conceder auxílio financeiro para o 

Veranópolis Esporte Clube Recreativo e Cultural. -----------------------------------------------------

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

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

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

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

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

  

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: Proposições: 096, 097, 098 e 100 foram aprovadas por 

unanimidade. As Indicações nº 095 e 099 foram aprovadas com sete votos favoráveis e hum 

voto contrário. Projeto de Lei Executivo com Parecer: nº 293 e 296 foram aprovados por 

unanimidade. Mensagem Modificativa ao Projeto de Lei Executivo nº 296: Aprovada por 

unanimidade. Projetos de Lei Executivo: nº 301 foi aprovado por unanimidade. Os Projetos 

de Lei nº 300 e nº 302 foram aprovados com sete votos favoráveis e hum voto contrário. Os 

Projetos de Lei nº 298 e nº 299 foram encaminhados para Comissão de Constituição e Justiça. 

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

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

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

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

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

 

 

 

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

Vereadores Moisés Pertile, Irineu Machado dos Santos 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 dezenove 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 


