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ATA Nº 31/2014 

 
 

Aos vinte e sete dias do mês de outubro 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 – Jeferson de Oliveira; 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 

30/2014, a mesma foi aprovada por unanimidade. -----------------------------------------------------

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

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

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

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

 

3 - LEITURA DA CORRESPONDÊNCIA: Leitura do Ofício nº 379/2014 do Executivo 

Municipal encaminhando resposta a Indicações aprovadas pela Câmara de Vereadores. 

Leitura do Ofício nº 384/2014 do Executivo Municipal encaminhando Projetos de Lei para 

trâmite na Casa. O Presidente recebeu a matéria em pauta em regime normal. --------------------

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

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

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

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

 

 4 – PEQUENO EXPEDIENTE: Requerimento: Requerimento do Vereador Vladis José 

Scorsatto solicitando autorização Plenária para realização de audiência pública para discussão 

sobre a situação do transporte público municipal. Proposições: nº 162 – Indicação para que o 

Executivo Municipal estude a possibilidade de instalar aparelhos de ginástica, denominado de 

“Academia ao ar livre”, na praça localizada na esquina da rua Flores da Cunha com a Av. 

Pinheiro Machado, (antigo britador) e nas praças dos demais bairros que tenham espaço 
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disponível para instalar os aparelhos; nº 163 – Indicação para que o Executivo Municipal 

estude a possibilidade de readequação no escoamento de água do Cemitério Público 

Municipal, na esquina das ruas Giuseppe Garibaldi com Júlio de Oliveira, que poderá ser feito 

através de bueiro no interior da Necrópole com ligação em galeria de esgoto pluvial e cloacal 

que passa nas vias citadas; nº 164 – Indicação para que o Executivo Municipal estude a 

possibilidade de adquirir dispositivos portáteis, os chamados tablet’s PC para serem 

fornecidos a todas as agentes de saúde que exercem atividades de campo na abrangência dos 

respectivos ESF’s dos bairros. A aquisição de tais equipamentos poderá ser feita utilizando 

recuros do Piso de Atenção Básica - PAB; nº 165 – Indicação para que o Executivo Municipal 

estude a possibilidade de construir boca de lobo na Rua Flores da Cunha, proximidades do nº 

198, do lado direito no sentido RSC 470/Centro; nº 166 – Indicação para  que o Executivo 

Municipal estude a possibilidade de conserto da via de passeio público (calçada) na Rua 

Giuseppe Garibaldi, nas proximidades do Cemitério Público Municipal; nº 167 – Indicação 

para que o Executivo Municipal estude a possibilidade de conserto da via de passagem na 

Travessa Giuseppe Garibaldi/Eduardo Duarte, nas proximidades e ao lado do Salão 

Comunitário do Bairro São Francisco. Projeto de Resolução: nº 07 – Concede Título 

“Comenda Terra da Longevidade” ao Senhor Giovani Idilio Fabi – “Gibi”. Projeto de Lei 

Legislativo: nº 18 – Denomina via pública de nosso Município; nº 19 – Denomina via 

pública de nosso Município. Projetos de Lei Executivo com parecer: nº 378 – Autoriza 

doação de imóvel e dá outras providências. Projetos de Lei Executivo: nº 384 – Autoriza o 

Poder Executivo Municipal de Veranópolis a firmar convênio com o Estado do Rio Grande do 

Sul, através da Secretaria Estadual da Fazenda para realização de sorteio do Programa Nota 

Fiscal Gaúcha e dá outras providências; nº 385 – Autoriza o Poder Executivo a realizar 

despesas com o Projeto “Novembro Azul”. -------------------------------------------------------------

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

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

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

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

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

  

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 por unanimidade. Proposições: 

nº 162, 163, 165, 166 e 167 foram aprovadas por unanimidade. A Indicação nº 164 foi 

encaminhada para Comissão de Constituição e Justiça. Projeto de Resolução: nº 08 foi 

aprovado por unanimidade. Projeto de Lei Legislativo: nº 18 e 19 foram aprovados por 

unanimidade. Projeto de Lei Executivo com parecer: nº 378 foi aprovado por unanimidade. 
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Projetos de Lei Executivo: nº 384 foi aprovado por unanimidade. O Projeto de Lei 

Executivo nº 385 foi encaminhado para Comissão de Constituição e Justiça. ---------------------

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

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

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

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

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

 

 8 – EXPLICAÇÕES PESSOAIS: Feizeram uso da Tribuna para explicações pessoais os 

Vereadores Alice Hoffmann Peruffo, Irineu Machado dos Santos, Moisés Pertile, Jéferson de 

Oliveira 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 dez de novembro do corrente ano, às dezenove horas. Nada mais 

havendo a tratar, o Presidente encerrou a Sessão agradecendo a presença de todos.   

 

 

 

 

 

VLADIS JOSÉ SCORSATTO            MOISÉS PERTILE 

Presidente           Segundo Secretário 

 

 

 


