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ATA Nº 34/2014 

 
 

Aos vinte e quatro 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; Rudimar Caglioni – PRB. ---------------------------

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

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

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

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

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

 

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

33/2014, a mesma foi aprovada por unanimidade. -----------------------------------------------------

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

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

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

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

 

3 - LEITURA DA CORRESPONDÊNCIA: Leitura do Ofício nº 420/2014 do Executivo 

Municipal contendo resposta à Indicação nº 149/2014; Leitura dos Ofícios nº 421/2014 e 

429/2014 do Executivo Municipal, ambos encaminhando projeto de Lei para trâmite na Casa. 

O Presidente recebeu os mesmos em regime de urgência. --------------------------------------------

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

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

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

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

 

 4 – PEQUENO EXPEDIENTE: Proposição com parecer: 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 recursos do Piso de Atenção Básica - PAB; nº177 – Indicação para 

que o Executivo Municipal, juntamente com o Conselho Municipal de Trânsito e Transportes, 
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estude a possibilidade de regulamentar o estacionamento de veículos em “Estacionamento 

Oblíquo”, com sinalização vertical e horizontal, no trecho da Rua Clara Schmitz, Loteamento 

Chiaradia, nas proximidades do novo Mercado FRASSUL; nº 178 – Indicação para que o 

Executivo Municipal estude a possibilidade de instalar boca de lobo na Rua Borges de 

Medeiros, bairro Femaçã, entre as residências número 155 e 197; nº 179 – Indicação para que 

o Executivo Municipal estude a possibilidade de solicitar ao proprietário do imóvel nº 652, 

localizado na Rua 24 de Maio, para que faça o passeio público, preservando uma entrada ou 

rampa na calçada para ter acesso ao estacionamento privativo em frente ao prédio; nº 180 – 

Indicação para que o Executivo Municipal articule junto ao DAER a possibilidade de efetuar 

o corte de duas árvores (cinamomos) no final da Rua Santa Catarina, lado direito onde está 

localizado o ferro velho, às margens da RSC 470, bairro Medianeira; nº 181 – Indicação para 

que o Executivo Municipal estude a possibilidade de realizar serviços de limpeza total do 

Balneário do Retiro, com roçadas e capinas. Em virtude das proximidades do verão e visando 

sobremaneira o turismo, o referido Balneário é muito frequentado por grande número de 

pessoas de Veranópolis e de outras localidades; nº 182 – Indicação para que o Executivo 

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

possibilidade de construir lombada/elevada com faixa de segurança na Rua Dr. José 

Montaury, esquina com a Rua Bento Gonçalves da Silva, de acordo com o disposto na 

Resolução do CONTRAN nº 495, de 05/06/2014; nº 183 – Indicação para que o Executivo 

Municipal  estude a possibilidade de manter a iluminação do Estádio Alcemiro Guzzo 

(Estádio da Palugana) até às 22 horas durante o período do verão, com vistas a propiciar à 

população maior tempo de utilização do espaço para prática de esportes. Projetos de Lei 

Executivo com Parecer: 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 a realização de sorteio do Programa Nota Fiscal Gaúcha e dá outras 

providências; nº 389 – Institui no Município de Veranópolis a contribuição para o custeio da 

iluminação pública e dá outras providências. Projetos de Lei Executivo: nº 392 – Estima a 

receita e fixa a despesa do Município de Veranópolis para o Exercício Financeiro de 2015; nº 

394 – Autoriza o Poder Executivo a realizar despesas com o Projeto “Confraternização do 

CAPS”; nº 395 – Altera o Código Tributário do Município estabelecido pela Lei Municipal nº 

3.482 e dá outras providências. ---------------------------------------------------------------------------

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

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

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

  

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: Proposição com parecer: nº 164 foi aprovada com seis 

votos favoráveis e dois votos contrários. Proposições: nº 177, 178, 179 e 183 foram 

aprovadas por unanimidade. As Indicações nº 180 e 182 foram aprovadas ambas com sete 

votos favoráveis e hum voto contrário. A Indicação nº 181 foi aprovada com seis votos 

favoráveis e dois votos contrários. Projetos de Lei Executivo com parecer: nº 384 foi 

aprovado por unanimidade. O Projeto de Lei Executivo nº 389 foi rejeitado com cinco votos 

contrários e quatro votos favoráveis. Projetos de Lei Executivo: nº 394 e 395 foram 

aprovados por unanimidade. O Projeto de Lei Executivo nº 392 foi encaminhado pelo 

Presidente da Casa à Comissão de Finanças, Orçamento e Contas, conforme disposto no 

Inciso I do Art. 177 do Regimento Interno. -------------------------------------------------------------

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

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

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

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

 

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

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

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

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

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

 

Toda a Sessão encontra-se gravada em áudio e vídeo nos anais da Câmara. -----------------------

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

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

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

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

 

 

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

Vereadores para o dia primeiro de dezembro 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 

 

 

 

 

 

 


