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ATA Nº 27/2014 

 
 

Aos quinze dias do mês de setembro de dois mil e quatorze, nesta cidade de Veranópolis, na 

sala de Sessões da Câmara Municipal de Vereadores de Veranópolis, às dezenove horas e 

trinta minutos, 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 

26/2014, a mesma foi aprovada por unanimidade. -----------------------------------------------------

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

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

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

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

 

3 - LEITURA DA CORRESPONDÊNCIA: Leitura do Ofício nº 329/2014 do Executivo 

Municipal contendo informações solicitadas na Proposição nº 143 de autoria do Vereador 

Celito César Bortoli. O Presidente recebeu a matéria em pauta em regime normal. --------------

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

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

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

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

 

 4 – PEQUENO EXPEDIENTE: Requerimento: Requerimento da Comissão de 

Constituição e Justiça solicitando duplicação de prazo para análise do Projeto de Lei 

Executivo nº 352. Proposições: nº 148 – Indicação para que o Executivo Municipal, 

juntamente com o Conselho Municipal de Trânsito e Transportes, estude a possibilidade e 

viabilidade de alteração do sentido de estacionamento em ambos os sentidos, na Rua 

Benjamin Constant, a partir da Avenida Pinheiro Machado até as proximidades da Delegacia 

de Policia Civil, passando a ser sentido “oblíquo”; nº 149 – Indicação para que o Executivo 
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Municipal estude a possibilidade de elaborar projeto de lei para posterior tramitação junto à 

esta Casa prevendo a alteração do Plano de Carreira do Magistério Municipal, obedecendo o 

contido na Lei Federal nº 11.301/2006 e, a exemplo do Decreto do Governador do Estado do 

RS assinado em 28/08/2014, no sentido de que o tempo para aposentadoria especial dos 

professores aos 25 anos seja computado, inclusive, o tempo exercido fora da sala de aula; nº 

150 – Indicação para que o Executivo Municipal estude a possibilidade de proceder a 

reabertura de bueiro localizado na Estrada Velha da Vacaria, proximidades do Comércio de 

Frutas CESCA e Comércio de Frutas ACARON, Monte Bérico; nº 151 – Indicação para que o 

Executivo Municipal estude a possibilidade de efetuar serviços de consertos/melhorias na 

pavimentação da Rua Epitácio Pessoa, em toda a sua extensão a partir da esquina com a 

Avenida Osvaldo Aranha/Florindo Dalla Coleta, incluindo roçadas, recolocação de 

paralelepípedos, redução de ondulações, etc.; nº 152 – Pedido de Informações para que o 

Executivo Municipal informe a relação dos Deputados Federais que conseguiram emendas ou 

auxiliaram no encaminhamento das demandas do município. Projetos de Lei Executivo com 

parecer: nº 352 – Autoriza abrir Crédito Especial. ---------------------------------------------------

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

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

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

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

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

  

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: Requerimento da Comissão de Constituição 

e Justiça rejeitado com cinco votos contrários e quatro votos favoráveis. Proposições: nº 148, 

149, 150 e 151 foram aprovadas por unanimidade. A Proposição nº 152, Pedido de 

Informações, foi encaminhada para a Comissão de Constituição e Justiça. Projetos de Lei 

Executivo com parecer: nº 352 foi aprovado com cinco votos favoráveis e três votos 

contrários. ---------------------------------------------------------------------------------------------------

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

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

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

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

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

 

 

 

 

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

Vereadores para o dia vinte e dois 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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


