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ATA Nº 24/2014 

 
 

Aos vinte e um dias do mês de agosto 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; 

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 

23/2014, a mesma foi aprovada por unanimidade. -----------------------------------------------------

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

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

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

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

 

3 - LEITURA DA CORRESPONDÊNCIA: Leitura do Ofício nº 301/2014 do Executivo 

Municipal encaminhando Projetos de Lei para tramite junto a Casa Legislativa. O Presidente 

recebeu os projetos em regime de normal. Leitura do Ofício nº 298/2014 do Executivo 

Municipal contendo informações solicitadas através do Pedido de Informações nº 122, de 

18/06/2014 do Vereador Moisés Pertile. ----------------------------------------------------------------

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

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

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

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

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

 

 

 4 – PEQUENO EXPEDIENTE: Proposições: nº 139 – Pedido de Informações para que o 

Executivo Municipal informe o número de áreas verdes e institucionais de propriedade do 

Município de Veranópolis, bem como onde estão localizadas, área total de cada uma com o 
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respectivo número de Matrícula; nº 140 – Indicação para que o Executivo Municipal estude a 

possibilidade de viabilizar, através de regulamentação legal, que motoristas de ambulâncias da 

municipalidade em seus respectivos horários de plantão, possam permanecer com os veículos 

em suas residências; nº 141 – Indicação para que o Executivo Municipal estude a 

possibilidade de disponibilizar, no orçamento para o Exercício 2015, a previsão de recursos 

financeiros para a recuperação do Campanário histórico da Comunidade de São Roque, 

podendo ser executada através da Associação das Comunidades Veranenses; nº 142 – 

Indicação para que o Executivo Municipal estude a possibilidade de realizar serviços de 

limpeza do atual bueiro localizado na Linha Barão do Rio Branco, proximidades da antiga 

“Pedreira Tedesco”, enfrente a propriedade do Senhor Selvino Guarda. Também, que seja 

construído novo bueiro nas mesmas proximidades, porém com estudo técnico possibilitando 

melhor escoamento da água da chuva; nº 143 – Pedido de Informações para que o Executivo 

Municipal informe, tendo em vista o repasse de recursos para a Associação Musical de 

Veranópolis no exercício 2013, através de cópia de documentos, o que segue: a) Cópia da Ata 

da eleição das duas últimas Diretorias da referida entidade; b) Cópia das Declarações que trata 

o Art. 10, § 1º, Inciso III do Decreto Executivo nº 4.815, de 22/08/2011. Projetos de Lei 

Executivo: nº 357 – Autoriza abrir Crédito Especial; nº 358 – Autoriza o Poder Executivo 

firmar convênio com o Estado do Rio Grande do Sul, através da Secretaria da Agricultura, 

Pecuária e Agronegócio; nº 359 – Dispõe sobre a contratação temporária de profissionais para 

a Secretaria Municipal de Educação e Cultura; nº 360 – Dispõe sobre a contratação 

temporária – Médicos para a Secretaria Municipal da Saúde; nº 361 – Autoriza abrir Crédito 

Especial; nº 362 – Autoriza o Município assinar contrato de Comodato com a Associação dos 

Freis Capuchinhos do Rio Grande do Sul. --------------------------------------------------------------

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

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

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

  

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: nº 139, 142 e 143 foram aprovadas por 

unanimidade. As Proposições nº 140 e nº 141 foram aprovadas com sete votos favoráveis e 

hum voto contrário. Projetos de Lei Executivo: nº 357, 358, 359, 360 e 361 foram aprovados 

por unanimidade. O Projeto de Lei Executivo nº 362 foi encaminhado para a Comissão de 

Comissão de Constituição e Justiça. ---------------------------------------------------------------------

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

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

Vereadores Celito César Bortoli, Rudimar Caglioni 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 vinte e sete do mês de agosto 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 

 

 

 

 

 

 

 

 


