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ATA Nº 18/2014 

 
 

Aos vinte e três 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 

17/2014, a mesma foi aprovada por unanimidade. -----------------------------------------------------

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

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

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

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

 

3 - LEITURA DA CORRESPONDÊNCIA: Não houve correspondências a serem lidas. ----

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

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

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

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

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

 

 

 

 4 – PEQUENO EXPEDIENTE: Proposições: nº 111 – Indicação para que o Executivo 

Municipal estude a possibilidade de executar serviços de melhorias na praça pública da 

Comunidade de Lageadinho, especialmente execução de pavimentação em paralelepípedos 

entre o Salão da comunidade e a Igraja; nº 112 – Pedido de Informações para que o Executivo 

Municipal informe, conforme disposto no Art. 171, §2º, do Regimento Interno desta Casa, de 

forma discriminada, todos os veículos automotores (máquinas, caminhões, carros, vans, 

ônibus, etc.) que compõem a frota da Municipalidade. Tal discriminação deverá conter o 
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nome/modelo do veículo, bem como qual a sua finalidade específica; nº 113 – Indicação para 

que o Executivo Municipal, juntamente com o Conselho Municipal de Trânsito e  

Transportes, estude a possibilidade de retirar a lombada física construída na estrada Municipal 

Linha Barão do Triunfo, Comunidade de São Roque, próxima a propriedade da família 

Mercali ou adequação da mesma conforme disposto na legislação de trânsito vigente; nº 114 – 

Indicação para que o Executivo Municipal, juntamente com o Conselho Municipal de Trânsito 

e Transportes, estude a possibilidade de executar melhorias no ponto de táxi, localizado na 

Praça XV de Novembro, tais como: construção de cobertura para embarque e desembarque de 

passageiros e abertura do passeio público para construção de refúgio soba a cobertura 

construída, permitindo que veículos de taxistas estacionarem de forma segura, beneficiando os 

usuários deste serviço. Projeto de Lei Legislativo com Parecer: 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. Projetos de 

Lei Executivo com Parecer: nº 315 – Autoriza o Poder Executivo a realizar despesas com o 

Projeto “Jornada de Educação Infantil Veranópolis”; Ofício nº 212/2014: Mensagem 

Modificativa ao Projeto de Lei nº 315; nº 316 – Autoriza o Poder Executivo a realizar 

despesas com o Projeto “Semana do Estudante 2014”; Ofício nº 212/2014: Mensagem 

Modificativa ao Projeto de Lei nº 316. ------------------------------------------------------------------

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

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

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

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

  

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: 111, 112 e 113 foram aprovadas por 

unanimidade. A Indicação nº 114 foi aprovada com sete votos favoráveis e hum voto 

contrário. Projeto de Lei Legislativo com Parecer: nº 09 foi encaminhado para Comissão de 

Constituição e Justiça. Projeto de Lei Executivo com Parecer: nº 315 e 316 foram 

aprovados por unanimidade. As respectivas Mensagens Modificativas aos Projetos de Lei nº 

315 e 316, conforme Ofício nº 212/2014 do Executivo Municipal foram aprovadas por 

unanimidade. ------------------------------------------------------------------------------------------------

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

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

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

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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 8 – EXPLICAÇÕES PESSOAIS: Fez uso da Tribuna para Explicações Pessoais o 

Vereadore 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 sete do mês de julho 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 

 

 

 


