
                                                                                   
 

 

CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES 

AV. Dr. José Montaury nº 334 

Veranópolis - RS  

                                                                                                    

 

 

ATA Nº 28/2014 

 
 

Aos vinte e dois 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 

27/2014, a mesma foi aprovada por unanimidade. -----------------------------------------------------

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

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

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

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

 

3 - LEITURA DA CORRESPONDÊNCIA: Leitura do Ofício nº 335/2014 do Executivo 

Municipal encaminhando Projetos de Lei para trâmite na Casa. O Presidente recebeu a 

matéria em pauta em regime normal. Leitura do Requerimento de Vereador, solicitando 

licença do Vereador Rudimar Caglioni pelo período de trinta dias a contar do dia primeiro de 

outubro do corrente ano por motivos particulares. -----------------------------------------------------

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

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

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

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

 

 4 – PEQUENO EXPEDIENTE: Proposições: nº 153 – Indicação para que o Executivo 

Municipal estude a possibilidade de executar serviços de limpeza das margens da Rua Vitório 

José Zanini, incluindo roçadas. Solicito ainda para que na mesma via, no trecho entre a 

Rodovia RSC 470 e proximidades da propriedade da família Parise, o Executivo realize a 

retirada ou diminuição do barranco, especialmente no trecho com curva acentuada existente 
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no local. Projeto de Lei Legislativo: nº 17 – Denomina via pública do Distrito Industrial Ildo 

Parise de nosso Município. Projetos de Lei Executivo com parecer: nº 362 – Autoriza o 

Município a assinar contrato de Comodato com a Associação dos Freis Capuchinhos do RS; 

nº 366 – Autoriza o Poder Executivo a realizar despesas com o Projeto “22ª Feira do Livro de 

Veranópolis”. Projetos de Lei Executivo: nº 367 – Autoriza o Poder Executivo a realizar 

despesas com o Projeto “Outubro Rosa”; nº 368 – Autoriza o Poder Executivo a conceder 

auxílio financeiro complementar à Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de 

Veranópolis – APAE; nº 369 – Autoriza abrir Crédito Especial; nº 370 – Autoriza o Poder 

Executivo a realizar despesas com o Projeto “Dia C – Evento Bolsa Família 2014”; nº 371 – 

Autoriza o Poder Executivo a realizar despesas com o Projeto “Copa Jocimar Antonio Ghidini 

“Nanico” de futebol de campo 2014”. -------------------------------------------------------------------

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

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

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

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

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

  

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 153 foi aprovada por unanimidade. Projeto 

de Lei Legislativo: nº 17 aprovado por unanimidade. Projetos de Lei Executivo com 

parecer: nº 366 foi aprovado por unanimidade. O Projeto de Lei Executivo nº 362 foi 

aprovado com sete votos favoráveis e hum voto contrário. Projetos de Lei Executivo: nº 367, 

368, 369, 370 e 371 foram aprovados por unanimidade.  ---------------------------------------------

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

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

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

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

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

 

 

 8 – EXPLICAÇÕES PESSOAIS: Fez uso da Tribuna para explicações pessoais o Vereador 

Vladis José Scorsatto. --------------------------------------------------------------------------------------

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

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

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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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 treze do mês de outubro 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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


