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ATA Nº 17/2014 

 
 

Aos dezesseis 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 

16/2014, a mesma foi aprovada por unanimidade. -----------------------------------------------------

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

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

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

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

 

3 - LEITURA DA CORRESPONDÊNCIA: Leitura do Ofício nº 04/2014 da Associação 

Atlética Veranópolis encaminhando prestação de contas de recursos recebidos pela entidade 

referente ao mês de maio do corrente ano; Leitura do Ofício nº 035/2014 da Secretaria 

Municipal de Fazenda, solicitando a indicação de Suplente para ocupar o Gabinete de Gestão 

Integrada Municipal, visto que o Presidente da Câmara é titular do mesmo. Ficou eleita a 

Vereadora Alice Hoffmann Peruffo como suplente; Leitura do Ofício nº 210/2014 do 

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

recebeu os referidos projetos em regime normal. ------------------------------------------------------

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

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

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

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

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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 4 – PEQUENO EXPEDIENTE: Requerimento de Vereador: nº 11 – Solicitação de 

duplicação de prazo para análise do Projeto de Lei Legislativo nº 09. Proposições: nº 107 – 

Indicação para que o Executivo Municipal estude a possibilidade de realizar os seguintes 

serviços no Bairro São Luiz: a) Reparo em toda a extensão do trecho de asfalto entre as ruas 

Deputado Astério de Melo e Alameda Santos Dumond, incluindo fechamento de buracos e 

sinalização viária horizontal e vertical; b) Aplicação da legislação vigente à proprietários de 

terrenos baldios para que sejam feitas limpezas periódicas dos mesmos, evitando assim a 

proliferação de insetos e outros animais; c) Aplicação do Código de Posturas do Município, 

fiscalizando e aplicando as sanções cabíveis para proprietários de veículos que se encontram 

abandonados em vias públicas do bairros, especialmente nas proximidades dos pavilhões da 

Femaçã; d) Implantação de placas indicando os nomes das ruas do bairro, tendo em vista que 

em nenhuma rua há tal indicação, dificultando o tráfego de pessoas que não conhecem o 

bairro; e) Realização de serviços de manutenção e melhorias do calçamento das ruas do 

bairro, especialmente na Rua Astério de Melo,  Rua Tiradentes, Rua Flores da Cunha e Rua 

Borges de Medeiros; nº 108 – Indicação para que o Executivo Municipal, juntamente com o 

Conselho Municipal de Trânsito e Transportes, estude a possibilidade de executar as seguintes 

ações de melhorias no trânsito: a) Instalação de lombada física, conforme disposto na 

legislação de trânsito, com faixa de segurança, na Rua Domingos José Farina, proximidades 

do ESF Medianeira; b) Sinalização através de placa proibindo o trânsito de veículos pesados 

na Rua Wenceslau Bráz, entre as Ruas Marechal Floriano Peixoto e Vicente Celestino, bairro 

Santa Lúcia; c) Instalação de placa indicando “Rua sem saída” no acesso da Rua Ver. 

Raymundo Iduíno Zanettini; nº 109 – Indicação para que o Executivo Municipal, através da 

Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente, estude a possibilidade de organizar 

curso de técnica em inseminação artificial a ser oferecido à população interessada; nº 110 – 

Indicação para que o Executivo Municipal estude a possibilidade de prever, no momento da 

elaboração da lei Orçamentária Anual para o exercício de 2015, a contratação de dois médicos 

para atendimento plantonista no Hospital Comunitário São Peregrino Laziozzi. Projetos de 

Resolução: nº 06 – Denomina Galeria de Presidentes da Câmara de Vereadores de “Galeria 

de Presidentes Vereadora Zenaide Maria Boff”. Projetos de Lei Executivo com Parecer: nº 

298 – Altera lei que estabelece o Plano de Carreira do Magistério Público Municipal. 

Projetos de Lei Executivo: nº 314 – Autoriza o Poder Executivo a realizar despesas com o 

“Encontro de Mulheres Rurais de Veranópolis”; nº 315 – Autoriza o Poder Executivo a 

realizar despesas com o Projeto “Jornada de Educação Infantil Veranópolis”; nº 316 – 

Autoriza o Poder Executivo a realizar despesas com o Projeto “Semana do Estudante 2014”; 

nº 317 – Autoriza abrir Crédito Especial; nº 318 – Autoriza o Município a aderir ao Programa 

Passe Livre Estudantil instituído pelo Estado do Rio Grande do Sul e dá outras providências. -

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

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

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

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

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

  

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 Vereador: nº 11 aprovado por 

unanimidade. Proposições: 107, 109 e 110 foram aprovadas por unanimidade. A Indicação nº 

108 foi aprovada com sete votos favoráveis e hum voto contrário. Projeto de Resolução: nº 

06 foi aprovado por unanimidade. Projeto de Lei Executivo com Parecer: nº 298 foi 

aprovado cinco votos favoráveis e quatro votos contrários. Projetos de Lei Executivo: nº 314 

e 318 foram aprovados por unanimidade. Os Projetos de Lei nº 315 e 316 obtiveram Pedido 

de Vistas pela Vereadora Alice Hoffmann Peruffo. O projeto de lei Executivo nº 317 foi 

encaminhado para as Comissões de Constituição e Justiça e de Orçamentos, Finanças e 

Contas. -------------------------------------------------------------------------------------------------------

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

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

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

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

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

 

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

Vereadores Lirio Soares, Irineu Machado dos Santos, Celito César Bortoli e Moisés Pertile. --

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

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

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

 

 

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 vinte e três 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 

 

 


