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ATA Nº 25/2014 

 
 

Aos vinte e sete 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 

24/2014, a mesma foi aprovada por unanimidade. -----------------------------------------------------

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

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

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

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

 

3 - LEITURA DA CORRESPONDÊNCIA: Não haviam correspondências. -------------------

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

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

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

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

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

 

 

 4 – PEQUENO EXPEDIENTE: Requerimento: nº 20 – Da Comissão de Constituição e 

Justiça solicitando duplicação de prazo para análise do Projeto de Lei Executivo nº 356. 

Proposições: nº 144 – Indicação para que o Executivo Municipal estude a possibilidade de 

instalar boca de lobo, de acordo com a viabilidade técnica, na Rua Vitório Dal Pai, 

proximidades da residência nº 340, Bairro Renovação de propriedade do Senhor Antônio 

Cerciná, com vistas a melhorar o escoamento da água da chuva; nº 145 – Indicação para que o 

Executivo Municipal estude a possibilidade de realizar reparos na rede pública de coleta de 
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esgoto, localizada na Rua Vereador Hugolino Giusti, tendo como referência a residência nº 

460 do Senhor Nelson Benazzi, onde a boca de lobo ali existente, ao invés de escoar a água, 

acaba tendo refluxo da mesma; nº 146 – Indicação para que o Executivo Municipal estude a 

possibilidade de realizar serviços de consertos no calçamento e no meio fio da Rua Frei 

Dionísio Veronese, Bairro Renovação, tendo em vista o afundamento dos mesmos 

ocasionando a invasão da água da chuva nas residências localizadas abaixo do nível da rua, 

especialmente da família de Clésio Peruzzo. Projetos de Lei Executivo com parecer: nº 325 

– Altera o Código Tributário do Município, estabelecido pela Lei Municipal nº 3.482 e dá 

outras providências; nº 353 – Autoriza o Poder Executivo firmar Termo de Permissão de uso 

com a Associação Moto Clube Metralhas Trilheiros. -------------------------------------------------

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

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

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

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

  

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: Requerimento: Aprovado com cinco votos favoráveis e três 

votos contrários. Proposições: nº 144, 145 e 146 foram aprovadas por unanimidade. Projetos 

de Lei Executivo com parecer: nº 325 e 353 foram aprovados por unanimidade.  --------------

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

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

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

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

 

 

 8 – EXPLICAÇÕES PESSOAIS: Nenhum Vereador fez uso da Tribuna para explicações 

pessoais. -----------------------------------------------------------------------------------------------------

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

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

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

 

 

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. ---------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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9 – ENCERRAMENTO: O Presidente marcou a próxima Sessão Ordinária da Câmara de 

Vereadores para o dia oito do mês de setembro 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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


