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ATA Nº 32/2014 

 
 

Aos dez dias do mês de novembro 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; PMDB – Irineu Machado dos Santos e Alice Hoffmann Peruffo; PV – 

Vladis José Scorsatto; PSD - Moisés Pertile. Registra-se que o Vereador Rudimar Caglioni – 

PRB reassumiu a vereança. -------------------------------------------------------------------------------

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

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

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

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

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

 

2 - DISCUSSÃO E VOTAÇÃO DE ATA: Efetuada a discussão e votação da Ata nº 

31/2014, a mesma foi aprovada por unanimidade. -----------------------------------------------------

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

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

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

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

 

3 - LEITURA DA CORRESPONDÊNCIA: Leitura do Ofício nº 393/2014 do Executivo 

Municipal encaminhando resposta a Indicação aprovada pela Câmara de Vereadores. Leitura 

do Ofício nº 412/2014 do Executivo Municipal encaminhando Projetos de Lei para trâmite na 

Casa. O Presidente recebeu a matéria em pauta em regime de urgência. Leitura do Ofício nº 

392/2014 do Executivo Municipal com informações sobre a situação da Empresa Sociedade 

de Ônibus Veranópolis – SOVEL. Leitura de correspondência do Vereador Moisés Pertile. 

Leitura do Of. nº 9322 do Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Sul encaminhando 

o Processo de Contas nº 5760-0200/12-8 referente as Contas do Executivo Municipal 

referente ao Exercício 2012. Atendendo o disposto no Art. 179 do Regimento Interno da Casa, 

o Presidente encaminhou o referido Processo de Contas para análise da Comissão de 

Finanças, Orçamento e Contas. ---------------------------------------------------------------------------

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

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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 4 – PEQUENO EXPEDIENTE: Proposições: nº 168 – Indicação para que o Executivo 

Municipal estude a possibilidade de criar o programa “Dia da Virada da Saúde”, com 

atividades focadas na educação em saúde preventiva e desenvolvimento de ações com a 

participação do Poder Público, entidades da sociedade Civil e da iniciativa privada, podendo 

ser realizado anualmente no dia sete de abril de cada ano, Dia Mundial da Saúde, norteado 

pelos seguintes princípios e diretrizes: I – Educação em saúde com seminários, debates e 

campanhas de prevenção à saúde; II – Assistência à Saúde com atendimento clínico, 

realização de exames laboratoriais e de diagnóstico por imagem; III – Programação de 

mutirões específicos para diagnóstico e tratamento de patologias com grande demanda e de 

baixa permanência hospitalar; IV – Estabelecimento de parcerias com objetivo de integrar os 

serviços prestados pelas redes municipal e estadual de saúde com a rede privada de serviços 

filantrópica ou não; V – Promoção de parcerias com entidades da sociedade civil que se 

dedicam à área da saúde ou que se interessarem pela promoção de atividades de saúde em 

parceria com o Município de Veranópolis na “Virada da Saúde”; VI – Envolvimento de 

organizações sociais e parceiros do Município na “Virada da Saúde”, buscando contemplar o 

maior número de atendimento à população; VII – Promoção de parcerias com laboratórios 

farmacêuticos com produtos na área de diagnóstico e tratamento, buscando contemplar o 

maior número de atendimento à população; nº 169 – Indicação para que o Executivo 

Municipal estude a possibilidade de articular, junto a empresa RN Freitas responsável pela 

coleta pública de lixo do município, a alteração do horário de coleta diária na área central da 

cidade, sendo feito antes das sete horas; nº 170 – Indicação para que o Executivo Municipal, 

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

efetuar a instalação de semáforos em ruas e avenidas do centro da cidade, nos locais onde se 

concentra o maior fluxo de veículos. Já existe disponível no mercado semáforos que 

funcionam com energia solar, que seria uma alternativa para facilitar a instalação dos 

equipamentos. Projetos de Lei Executivo: nº 386 – Altera Lei Municipal nº 6.108/2012, que 

institui o Fundo de Aposentadoria e Pensão do Servidor - FAPS; nº 387 – Autoriza abrir 

Crédito Especial; nº 388 – Altera lei que estabelece a política, Cria o Conselho e o Fundo 

Municipal do Idoso; nº 389 – Institui no Município de Veranópolis a contribuição para 

custeio da iluminação pública e dá outras providências; nº 390 – Autoriza o Poder Executivo 

firmar Convênio com a Companhia Rio-grandense de Saneamento – CORSAN; nº 391 – 

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

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

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

 

7 – GRANDE EXPEDIENTE: Proposições: nº 168 e 169 foram aprovadas por 

unanimidade. A Indicação nº 170 obteve pedido de Vistas pelo Vereador Lirio Soares. 

Projetos de Lei Executivo: nº 386, 387, 388, 390 e 391 foram aprovados por unanimidade. O 

Projeto de Lei Executivo nº 389 foi encaminhado para as Comissões de Constituição e Justiça 

e de Finanças, Orçamento e Contas. ---------------------------------------------------------------------

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

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

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

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

 

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

Vereadores Thomas Schiemann, Irineu Machado dos Santos, Luis Carlos Comiotto, Celito 

César Bortoli, Lirio Soares, Moisés Pertile 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 dezessete 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            RUDIMAR CAGLIONI 

Presidente            Secretário 

 

 

 

 


