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ATA Nº 21/2014 

 
 

Aos quatorze dias do mês de julho 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 

20/2014, a mesma foi aprovada por unanimidade. -----------------------------------------------------

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

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

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

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

 

3 - LEITURA DA CORRESPONDÊNCIA: Leitura do Ofício nº 247/2014 do Executivo 

Municipal solicitando a retirada do Projeto de Lei Executivo nº 321, de 25 de junho de 2014. 

Leitura do Ofício nº 232/2014 do Executivo Municipal encaminhando Projetos de Lei para 

tramite junto a Casa Legislativa. O Presidente recebeu os projetos em regime de urgência. 

Leitura do Ofício nº 05/2014 da Associação Atlética Veranópolis encaminhando prestação de 

contas de recursos públicos recebidos pela entidade referente ao mês de junho do corrente 

ano. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------

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

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

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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 4 – PEQUENO EXPEDIENTE: Proposições: nº 122 – Pedido de Informações para que o 

Executivo Municipal informe se foram encaminhadas solicitações de cessão de uso ou doação 

de imóveis de propriedade do Estado do Rio Grande do Sul localizados no interior de nosso 

município, onde funcionavam escolas estaduais as quais se encontram desativadas. Em caso 

afirmativo, que o Executivo informe os números dos processos protocolados junto a 16ª 

Coordenadoria Regional de Educação – CRE, referentes a estes imóveis, identificando o 

nome da localidade e escola com o respectivo número do processo; nº 123 – Indicação para 

que o Executivo Municipal estude a possibilidade de instalar também nos bairros os container 

de uso coletivos para a colocação do lixo seco reciclável; nº 124 – Indicação para que o 

Executivo Municipal estude a possibilidade de adquirir um caminhão furgão adaptado com 

palco, para ser utilizado em eventos, solenidades, shows, etc., quando realizados ao ar livre; 

nº 125 – Indicação para que o Executivo Municipal estude a possibilidade de proceder a 

possibilidade de proceder a implantação de sinalização horizontal e vertical em todos os 

trechos de estradas municipais do interior onde há pavimentação asfáltica, especialmente o 

trecho pavimentado da Estrada Municipal Guerino Rigon, Comunidade de Lageadinho. 

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. Projeto de Lei Legislativo: nº 14 – 

Dispõe sobre a aplicação de multa ao cidadão que for flagrado jogando lixo nos logradouros 

públicos fora dos equipamentos destinados para este fim e dá outras providências; nº 15 – 

Inclui Parágrafo Único ao Art. 143 da Lei Municipal nº 5.605, de 08/092009 – Código de 

Posturas do Município. Projetos de Lei Executivo: nº 332 – Autoriza o Poder Executivo a 

realizar despesas com o Projeto “10º Encontro de Coros de Veranópolis”; nº 333 – Autoriza o 

Poder Executivo a realizar de despesas com o Evento “XVI Jornada de Inverno da SBGG”. ---

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

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

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

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

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

  

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: 122, 123, 124 e 125 foram aprovadas por 

unanimidade. Projeto de Lei Legislativo com Parecer: nº 09 - Atendendo o Parecer da 

Comissão de Constituição e Justiça, o qual solicitava o arquivamento do referido Projeto, o 

Presidente declarou o Arquivamento do mesmo. Projeto de Lei Legislativo: nº 14 e 15 

obtiveram Pedido de Vistas dos Vereadores Moisés Pertile e Alice Hoffmann Peruffo 
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respectivamente. Projeto de Lei Executivo: nº 332 e 333 foram aprovados por unanimidade. 

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

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

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

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

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

 

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

Vereadores Celito César Bortoli,  Lirio Soares e Luis Carlos Comiotto. ---------------------------

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

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

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

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

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

 

 

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 dois 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 

 

 

 

 

 


