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ATA Nº 11/2014 

 
 

Aos quatorze dias do mês de abril 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 – Juarez Antônio Nunes de Vargas, Lirio Soares; PDT – Luis Carlos 

Comiotto; PRB – Rudimar Caglioni; PMDB – Irineu Machado dos Santos; PTB – Carlos 

Menegon; PV – Vladis José Scorsatto; PSD - Moisés Pertile. ---------------------------------------

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

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

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

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

 

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

10/2014, a mesma foi aprovada por unanimidade. -----------------------------------------------------

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

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

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

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

 

3 - LEITURA DA CORRESPONDÊNCIA: Leitura do Ofício nº 132/2014 do Executivo 

Municipal encaminhando Projetos de Lei para trâmite nesta Casa. O Presidente recebeu os 

projetos em regime de urgência. --------------------------------------------------------------------------

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

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

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

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

 

 

 4 – PEQUENO EXPEDIENTE: Proposições: nº 045 – Indicação para que o Executivo 

Municipal articule junto ao DAER do Estado do Rio Grande do Sul a possibilidade de 

executar a implantação de iluminação pública no perímetro urbano da Rodovia RSC 470; nº 

046 – Indicação para que o Executivo Municipal estude a possibilidade de realizar a abertura 

do prosseguimento da Rua Marechal Hermes da Fonseca interligando a mesma com a Rua 

“D” do Bairro Pôr do Sol, conforme abaixo assinado dos moradores anexo; nº 047 – 

Indicação para que o Executivo Municipal estude a possibilidade de proceder o plantio de 

árvores no canteiro localizado entre a Praça do Bairro Santo Antônio e a Rua Capitão 
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Pelegrino Guzzo, conforme foto anexa; nº 048 – Indicação para que o Executivo Municipal 

estude a possibilidade de executar o conserto da escadaria localizada no terreno próximo a 

bifurcação das Ruas Capitão Pelegrino Guzzo e Ademir Simonetto, no acesso ao Bairro Santo 

Antônio, conforme foto anexa; nº 049 – Indicação para que o Executivo Municipal estude a 

possibilidade de disponibilizar espaço para apresentação de grupos de teatros locais, já 

formados ou em formação como, por exemplo, o Grupo de Teatro Segredo, durante a 

realização de eventos promovidos pela municipalidade, especialmente a La Cucagna e 

Femaçã; nº 050 – Indicação para que o Executivo Municipal estude a possibilidade de 

executar implantação de sistema de iluminação pública na Praça do Bairro Renovação, 

proximidades do Salão Comunitário, com instalação de pétala de iluminação; nº 051 – 

Indicação para que o Executivo Municipal exija da emrpesa RN Freitas, contratada para 

execução de coleta pública de lixo, que execute de forma adequada a coleta seletiva de lixo, 

conforme previsto no processo licitatório e contrato assinado com a referida empresa; nº 052 

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

de Estações de Tratamento de Esgoto em áreas estratégicas de nosso município; nº 054 – 

Indicação para que o Executivo Municipal estude a possibilidade de executar serviços de 

conserto (reposição) de calçamento na Rua Vicente Celestino, proximidades do nº 343, no 

Bairro Santa Lúcia; nº 055 – Indicação para que o Executivo Municipal estude a possibilidade 

de executar serviços de manutenção (limpeza, corte de grama, etc.) da Praça do Bairro 

Valverde, bem como a instalação de lixeiras coletivas, conforme foto anexa; nº 053 – 

Indicação para que o Executivo Municipal estude a possibilidade de realizar a ampliação do 

atual Distrito Industrial Ildo Parise ou aquisição de terreno para implantação de novo distrito; 

nº 056 – Peido de Informações para que o Executivo Municipal informe quais os 

procedimentos adotados junto a empresa responsável pela construção da Praça do Valverde, 

especialmente no que tange a queda do muro de contenção, conforme foto anexa; nº 057 – 

Indicação para que o Executivo Municipal estude a possibilidade de fazer troca da tubulação 

do esgoto da Rua Fiorelo Henrique Chiaradia, trecho entre a esquina da Av. Osvaldo Aranha 

até a escadaria; nº 058 – Indicação para que o Executivo Municipal estude a possibilidade de 

realizar outras competições de motocross ou bicicross, na pista Leonir Mattiello, construída 

no Parque de Rodeio, podendo ser competições a nível municipal ou regional; nº 059 – 

Indicação para que o Executivo Municipal, juntamente com o Conselho Municipal de Trânsito 

e Transportes, estude a possibilidade de implantar sentido único na Rua Ademir Simonetto, 

direção Centro/Bairro e sentido único na Rua Capitão Pelegrino Guzzo, sentido 

Bairro/Centro, a partir da bifurcação das mesmas, mantendo a sinalização existente com 

permissão para estacionamento apenas em um dos lados das referidas vias; nº 060 – Indicação 

para que o Executivo Municipal, juntamente com o Conselho Municipal de Trânsito e 

Transportes, estude a possibilidade de regulamentar, com a devida sinalização vertical e 

horizontal, a proibição de estacionamento na Rua José Francisco dos Santos, lado direito 

sentido Centro/Bairro, a partir da Rua Duque de Caxias até proximidades da residência nº 

601; nº 061 – Pedido de Informações para que o Executivo Municipal informe se foram 

implantadas as medidas de ajustes sugeridos ao transporte coletivo público de Veranópolis 

através do estudo contratado para tanto, bem como relatório dos resultados obtidos com os 

devidos ajustes com  Parecer do Conselho Municipal de Trânsito e Transportes; nº 062 – 

Indicação para que o Executivo Municipal estude a possibilidade de executar serviços de 

substituição da rede de esgoto público localizada na Rua Getúlio Vargas, Bairro Renovação, 

entre as residências nº 181 ao nº 219, com implantação de tubos de concreto, considerando 

que a atual é com tubos de amianto; nº 063 – Indicação para que o Executivo Municipal 

estude a possibilidade de realizar serviços de melhorias na canalização da rede pública de 
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esgoto localizada na rua Vereador Hugolino Giusti, entre as residências nº 240 até o nº 604, 

conforme abaixo assinado dos moradores; nº 064 – Indicação para que o Executivo Municipal 

estude a possibilidade de elaborar projeto de lei com vistas a fixação de legislação especifica 

dispondo sobre a proibição de cortes de árvores localizadas em vias públicas de nossa cidade. 

Projeto de Lei Legislativo: nº 07 – Altera redação do Inciso IV, do Art. 61 da Lei Municipal 

nº 5.605, de 08 de setembro de 2009 – Código de Posturas. Projetos de Lei Executivo: nº 

284 – Dá nova redação ao inciso IV do Art. 2º da Lei Municipal nº 6.108/2012; nº 285 – 

Autoriza abrir Crédito Especial; nº 286 – Autoriza o Município a assinar convênio com a 

Associação dos Menores de Arroio do Meio/RS; nº 287 – Autoriza o Poder Executivo a 

repassar recursos ao SESC para realizar o “Espetáculo Teatral: A mulher do Padeiro”; 288 – 

Autoriza o Poder Executivo a realizar despesas com o “Campeonato Gaúcho de PowerLifting 

– 2014”; nº 289 – Altera Lei que autoriza o Poder Executivo a realizar despesas com o Projeto 

“4ª La Cucagna”. -------------------------------------------------------------------------------------------

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

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

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

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

  

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 045, 046, 047, 048, 049, 050, 051, 052, 053, 

054, 055, 056, 057, 058, 059, 060, 062, 063 e 064 foram aprovadas por unanimidade. O 

Pedido de Informações nº 061 obteve pedido de Vistas pelo Vereador Irineu Machado dos 

Santos. Projeto de Lei Legislativo: nº 07 foi aprovado por unanimidade. Projetos de Lei 

Executivo: nº 285, 286, 287, 288 e 289 foram aprovados por unanimidade. O Projeto de Lei 

Executivo nº 284 foi encaminhado para Comissão de Constituição e Justiça. ---------------------

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

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

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

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

 

 

 

 8 – EXPLICAÇÕES PESSOAIS: Fizeram uso da Tribuna para Explicações Pessoais os 

Vereadores Luis Carlos Comiotto, Irineu Machado dos Santos e 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 vinte e oito de abril, 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 

 

 

 

 

 


