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ATA Nº 16/2014 

 
 

Aos nove dias do mês de junho 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 

15/2014, a mesma foi aprovada por unanimidade. -----------------------------------------------------

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

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

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

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

 

3 - LEITURA DA CORRESPONDÊNCIA: Leitura do Ofício nº 4048/2014 do Tribunal de 

Contas do Estado do Rio Grande do Sul; Leitura do Ofício nº 58/2014 da Secretaria 

Municipal de Saúde, apresentando relatório da execução da receita e despesa referente ao 

Primeiro Quadrimestre do corrente ano; Leitura do Ofício nº 196/2014 do Executivo 

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

referidos projetos em regime de urgência. Leitura do Ofício nº 195/2014 do Executivo 

Municipal apresentando informações solicitadas na Proposição nº 096, de 14/05/2014; Leitura 

do Ofício nº 185/2014, do Executivo Municipal informando os encaminhamentos de 

Proposições encaminhadas ao Executivo Municipal; Leitura do Ofício nº 184/2014 do 

Executivo Municipal solicitando a retirada do Projeto de Lei Executivo nº 297, de 07 de maio 

de 2014 que tramitava na Casa. ---------------------------------------------------------------------------

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

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

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

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

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

 



                                                                                   
 

 

CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES 

AV. Dr. José Montaury nº 334 

Veranópolis - RS  

 

 4 – PEQUENO EXPEDIENTE: Proposições com Parecer: nº 089 – Indicação para que o 

Executivo Municipal, estude a possibilidade de alterar a Lei Municipal que cria o Fundo 

Municipal do Meio Ambiente, prevendo que percentual dos recursos oriundos dos royalties 

das usinas hidrelétricas integrem os recursos componentes deste fundo, a serem utilizados no 

desenvolvimento de políticas públicas de educação, capacitação e ações de recuperação e 

manutenção do meio ambiente. Proposições: nº 101 – Indicação para que o Executivo 

Municipal estude a possibilidade de executar instalação de lombada, conforme disposto na 

legislação de trânsito vigente, na Capitão Pelegrino Guzzo, nº 106-A, Bairro Santo Antônio; 

nº 102 – Indicação para que o Executivo Municipal estude a possibilidade de executar 

serviços de melhorias (patrolagem, britagem e roçada) na estrada Bin/Marin, na comunidade 

de Lageadinho, bem como a construção de bueiro na mesma estrada, entre as famílias de 

Renato Marin e Rogério Marin; nº 103 – Indicação para que o Executivo Municipal estude a 

possibilidade de, após obter autorização do DAER, elaborar projeto técnico e posterior 

execução de pavimentação do trevo de acesso no cruzamento entre a Rua Barão do Rio 

Branco e a RSC 470; nº 104 – Indicação para que o Executivo Municipal estude a 

possibilidade de elaborar projeto técnico e posterior execução de implantação de rede elétrica 

trifásica na Comunidade de Santo Antônio, Linha Quatorze de Julho, próximo ao Rio das 

Antas, entre as propriedades de Ivo Restelli e Luiz Marin; nº 105 – Indicação para que o 

Executivo Municipal estude a possibilidade de disponibilizar recipientes nos órgãos públicos 

de nossa cidade, para a coleta de medicamentos vencidos e ao final de cada mês, os recolha 

dando a destinação correta como lixo hospitalar. Também, para que realize campanhas de 

conscientização divulgando os locais onde estão instalados os respectivos recipientes, 

inclusive de empresas particulares, como é o caso da UNIMED e Farmácia SÃO JOÃO; nº 

106 – Indicação para que o Executivo Municipal estude a possibilidade de dar andamento aos 

projetos e tratativas relacionadas ao tombamento da casa “Castelinho” da FEPAGRO, junto 

ao Governo Estadual, bem como área de acesso ao mesmo para que se crie o Museu do Trigo 

e Cevada, uma vez que o estudo destas culturas iniciou-se aqui em Veranópolis, sendo o 

primeiro do Brasil. Projetos de Lei Legislativos: nº 08 – Inclui o Parágrafo 4º na Lei 

Municipal nº 3.552, de 28/04/1998, que dispõe sobre a obrigatoriedade de construção de 

muros, cercas, passeios, bem como limpeza de terrenos; nº 09 – Dispõe sobre a 

obrigatoriedade da divulgação de listagens de pacientes que aguardam por consultas com 

especialistas, exames e cirurgias na rede pública do Município de Veranópolis; nº 10 – 

Denomina via pública de nossa cidade; nº 11 – Denomina via pública de nossa cidade. 

Projetos de Lei Executivo com Parecer: nº 299 – Altera o prazo para entrada em operação, 

previsto na Lei Municipal nº 6.219, de 27 de fevereiro de 2013. Projetos de Lei Executivo: 

nº 303 – Autoriza o Poder Executivo a conceder auxílio financeiro para a Associação das 

Comunidades Veranenses; nº 304 – Autoriza o Poder Executivo a realizar despesas com o 

Projeto “Doação de sangue/Hemocentro Regional de Caxias do Sul; nº 305 – Autoriza o 

Poder Executivo a realizar despesas com a “2ª Trilha da Independência”; nº 306 – Autoriza o 

Poder Executivo a realizar despesas com o “Campeonato Sul Americano de Powerlifting – 

2014”; nº 307 – Autoriza o Poder Executivo a realizar despesas com o “Lançamento da Safra 

de Vinhos 2013/2014”; nº 308 – Autoriza o Poder Executivo a realizar despesas com a “Festa 

em Homenagem ao Dia do Colono”; nº 309 – Autoriza o Poder Executivo a realizar despesas 

com “1º Jogos do Interior – Capoeira”; nº 310 – Autoriza o Poder Executivo a realizar 

despesas com “Jamborre da Copa do Mundo 2014”; nº 311 – Autoriza o Município repassar 

recursos financeiros à Associação Veranense de Assistência em Saúde – AVAES e dá outras 

providências; nº 312 – Autoriza o Poder Executivo a realizar depesas com “Jovens e 
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Cidadania”; nº 313 – Autoriza o Município repassar recursos financeiros à Associação 

Veranense de Assistência em Saúde – AVAES e dá outras providências. -------------------------

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

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

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

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

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

  

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 com Parecer: nº 089 aprovada por 

unanimidade. Proposições: 102, 103, 104, 105, e 106 foram aprovadas por unanimidade. A 

Indicação nº 101 foi aprovada com sete votos favoráveis e hum voto contrário. Projetos de 

Lei Legislativos: nº10 e 11 foram aprovados por unanimidade. O projeto de Lei Legislativo 

nº 08 foi retirado pelos autores e o Projeto de Lei Legislativo nº 09 obteve pedido de vistas da 

Vereadora Alice Hoffmann Peruffo. Projeto de Lei Executivo com Parecer: nº 299 foi 

aprovado por unanimidade. Projetos de Lei Executivo: nº 303, 304, 305, 306, 307, 308, 309, 

310, 311 e 313 foram aprovados por unanimidade. O Projeto de Lei nº 312 foi rejeitado com 

cinco votos contrários e quatro votos favoráveis. ------------------------------------------------------

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

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

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

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

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

 

 

 

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

Vereadores Rudimar Caglioni, Irineu Machado dos Santos, Moisés Pertile e Vladis José 

Scorsatto. ----------------------------------------------------------------------------------------------------

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

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

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

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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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 dezesseis do mês de junho 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 

 


